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Sex nýir Sómabátar, sem sérsmíðaðir
eru fyrir sjóstangaveiðifélagið Fjord Fish-
ing, komu til Súðavíkur í síðustu viku.
Fyrirtækið Fjord Fishing ehf. var stofnað
á Ísafirði í fyrrasumar en að því standa
sveitarfélögin Tálknafjörður, Vestur-
byggð, Bolungarvík og Súðavíkurhreppur
og ferðaþjónustufyrirtækin Angelreisen
og Iceland Pro Travel.

Markmiðið er að þróa þjónustu og vöru
sem hefur sérstöðu á markaðnum, bæði á
Íslandi og í Evrópu, sem mun draga að
mikinn fjölda ferðamanna. Um 900 manns
hafa boðað komu sína til Tálknafjarðar
og Súðavíkur í sumar. Uppbókað er í maí,
júní og júlí og þó nokkuð margar pantanir
eru í ágúst. Bátarnir voru strax teknir í
notkun en þeir bera fuglanöfn og má nefna
sem dæmi Már, Lómur og Álka.

Nýir sjóstangaveiðibátar til Súðavíkur

Bátarnir voru strax teknir í notkun við komuna til Súðavíkur. Hér sjást veiðimenn í Ísafjarðardjúpi.

20.000 gestir sóttu sýninguna
Perlan Vestfirðir í Reykjavík

Fjölmenni sótti sýninguna
Perlan Vestfirðir sem haldin
var í Perlunni í Reykjavík um
helgina og var almenn ánægja
meðal sýnenda og gesta með
sýninguna. „Sýningin gekk
ljómandi vel og mikil sam-
staða var meðal þeirra sem
stóðu að henni. Við eigum
eftir að fá staðfestar tölur frá
Perlunni en bráðabirgðatölur
segja að um 20.000 manns
hafi sótt sýninguna yfir helg-
ina “, sagði Jón Páll Hreins-
son, framkvæmdastjóri sýn-
ingarinnar. Við opnun sýning-
arinnar á föstudag flutti Sturla
Böðvarsson samgönguráð-
herra erindi um Vestfirði. Síð-
an opnaði Ólafur Ragnar
Grímsson, forseti Íslands,
formlega sýninguna.

„Þeir skoðuðu báðir sýning-
una. Ég fylgdi forsetanum í
gegnum hana og hann var
mjög ánægður með að fá þetta
tækifæri að heimsækja heima-

slóðir á þennan hátt“, segir
Jón Páll. Markmið sýningar-
innar var að kynna allt það
helsta sem Vestfirðir hafa upp
á að bjóða á sviði ferðaþjón-
ustu, atvinnulífs og mannlífs

almennt. Yfir 100 fyrirtæki
og stofnanir á Vestfjörðum
tóku þátt í sýningunni og voru
fjölbreyttar uppákomur, fyrir-
lestrar og kynningar í boði
báða sýningardagana. Auk

þess var boðið upp á ýmsa
leiki og getraunir og á bás
Vesturbyggðar var boðið upp
á happdrætti þar sem vinn-
ingurinn var byggingarlóð á
Tálknafirði.

Atvinnuþróunarfélag Vest-
fjarða stóð að sýningunni í
samvinnu við Markaðsstofu
Vestfjarða og er þetta í annað
sinn sem sýningin er haldin í
Reykjavík.    – thelma@bb.is

Markmið sýningarinnar var að kynna allt það helsta sem Vestfirðir hafa upp á að bjóða á
sviði ferðaþjónustu, atvinnulífs og mannlífs almennt. Mynd: Arnaldur Halldórsson.
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Vilji til að lífga upp á almenn-
ingssamgöngur Ísafjarðarbæjar

Smáfyrirtækið Ýmislegt
smálegt ehf. hefur boðið fram
krafta sína til að lífga upp á
almenningssamgöngur Ísa-
fjarðarbæjar og nágrennis.
Það vill fyrirtækið gera m.a.
með hönnun á útliti farartækja,
merkingu biðstöðva, útgáfu
nýrrar leiðarbókar og upplýs-
ingaskilta á biðstöðvum. Bæj-

arráði Ísafjarðarbæjar hefur
borist bréf þessa efnis frá
stjórnarformanni fyrirtækisins
og hefur tekið vel í erindið og
falið bæjarstjóra að ræða við
bréfritara.

Fyrirtækið Ýmislegt smá-
legt ehf. er í eigu tveggja ungra
Ísfirðinga sem hafa margar
hugmyndir um hvernig má ná

utan um ísfirska heimsborg-
arastemningu til markaðssetn-
ingar. Til að mynda gaf fyrir-
tækið út fimm ísfirsk póstkort
undir vörumerkinu Ísafjörður
Collection og er þeim ætlað
„að fanga hinar mörgu hliðar
Ísafjarðar. Ísafjarðar sem lít-
illar heimsborgar, sem lítils
bæjar milli hárra fjalla, sem

bæjar með sögu og skemmti-
legu fólki. Póstkortin flytja
ísfirska stemningu, sem jafn-
framt er alíslensk, yfir fjöll og
firði, höf og lönd“, eins og
segir í bréfinu.

Eitt póstkortið er hugarfóst-
ur eigenda fyrirtækisins og
sýnir almenningssamgöngu-
kerfi Ísafjarðarbæjar og ná-

grennis eins og það er í dag en
í búningi neðanjarðalestakerfa
stórborga heimsins. Ein ástæ-
ðan fyrir því að kortið kom út
segja eigendurnir vera þá
staðreynd að í sveitarfélaginu
er töluvert íburðarmikið sam-
göngukerfi sem hugsanlega
nýtist ekki vel og fær einhvern

veginn ekki að njóta sín. Því
hafi þeir fengið þá hugmynd
að gefa almenningssam-
göngukerfinu andlitslyftingu,
samhæfa það og gera aðgengi-
legra fyrir íbúa „heimsborg-
arinnar“ Ísafjarðar og gesti
hennar.

– gudrun@bb.is

Slysavarnasafns Ís-
lands á Vestfjörðum?

Tveir fulltrúar frá Slysa-
varnafélaginu Landsbjörgu,
þeir Gunnar Stefánsson og
Jón Gunnarsson, sátu fund
stjórnar Byggðasafns Vest-
fjarða um miðjan apríl.
Ástæða viðveru þeirra var
sú að á fundinum voru rædd-
ir möguleikar á því að stað-
setja Slysavarnasafn Íslands
á Vestfjörðum.

Jón upplýsti að dýrt myndi
vera að reka safnið og koma
því öllu undir eitt þak en
margir aðilar væru áhuga-
samir um að fá safnið til sín,
m.a. Sjóminjasafn Reykja-
víkur og Byggðasafnið á
Skógum. Þá lýsti hann safn-
inu stuttlega og ýmsum
munum í eigu þess. Að-

spurður um óskastaðsetn-
ingu safnsins sagði hann að
meðlimir í Slysavarnafélag-
inu Landsbjörgu litu á það
sem kost ef safnið væri stað-
sett ekki langt frá höfuð-
stöðvum félagsins svo fara
mætti með gesti í heimsókn
á safnið. Rætt var um ýmsa
staði á Ísafirði og í nágranna-
byggðum sem kæmu til
greina en fundurinn var
hugsaður sem umræðufund-
ur og engar ákvarðanir voru
teknar.

Fulltrúum Slysavarnafé-
lagsins fannst margt áhuga-
vert í máli heimamanna um
staðsetningu Slysavarna-
safns Íslands og hyggjast at-
huga málið vel.

Nýr dælubíll Slökkviliðs
Ísafjarðar er kominn í bæinn.
„Bíllinn kom í nótt og við
erum að þrífa hann núna. Hann
verður formlega afhentur um
næstu helgi og verður ekki
prófaður fyrr“, sagði Þorbjörn
Sveinsson slökkviliðsstjóri á
Ísafirði þegar rætt var við hann
síðastliðinn föstudag. „Við
ætlum að hafa opið hús þegar
hann verður afhentur og bjóða

bæjarbúum að skoða gripinn
og þiggja veitingar“, bætir
hann við. Samningur um kaup
á bílnum sem er af gerðinni
Renault var undirritaður í maí
í fyrra og var þá gert ráð fyrir
9-10 mánaða afhendingar-
tíma. Samkvæmt þeim áætl-
unum varð því lítilleg seinkun
á afhendingu bílsins. Hann er
keyptur af Ólafi Gíslasyni &
co. hf. og var kaupverð hans

15.4 milljónir króna.
Þá er á næstu vikum vænt-

anlegur nýr sjúkrabíll til Ísa-
fjarðar. Hann er að sögn Þor-
bjarnar nýlegur en kemur not-
aður frá Reykjavík og verður
öðrum bíl skipt út fyrir hann.
Kaupverðið er Þorbjörn ekki
með á hreinu en segir að gert
sé ráð fyrir 15 milljónum til
kaupa hans á fjárhagsáætlun.
Einnig er áætlað að kaupa

körfubíl af Reykjanesbæ í ár
en ekki er vitað hvenær von
getur verið á honum vestur.
Að sögn Þorbjarnar eru Suður-
nesjamenn enn að leita sér að
nýjum bíl og körfubíllinn
kemur ekki til Ísafjarðar fyrr
en þeir hafa fundið nýjan. Sá
bíll er af gerðinni Volvo og er
frá miðjum 9. áratugnum.
Ekki hefur verið samið um
verð á honum. – gudrun@bb.is Nýr dælibíll slökkviliðs Ísafjarðarbæjar.

Nýr dælubíll til Ísafjarðar

Vilja boða til aðgerða
og snúa vörn í sókn
Í-listinn hefur birt helstu

stefnumál sín en að þau eru
afrakstur fjölda funda mála-
efnahópa sem unnu að hug-
myndum um framtíð og
þróun sveitarfélagsins á hin-
um ýmsu sviðum.

Meðal stefnumálanna er
markaðssetning Ísafjarðar-
bæjar sem vænlegs kostar
fyrir atvinnurekstur, að reist
verði hjúkrunarheimili í Ísa-
fjarðarbæ og að forystuhlut-
verk Ísafjarðarbæjar sem
höfuðstaðar Vestfjarða verði
tryggt með öruggum og
greiðum samgöngum milli
byggðarlaga. Þá verður einn-

ig lögð áhersla á að gert verði
sérstakt átak menntun inn-
flytjenda í Ísafjarðarbæ,
stofnaður verði sjálfstæður
háskóli og rannsóknarstarf
eflt og að leikskólagjald
verði fellt niður í áföngum.
Þá vildi listinn einnig að
stofnuð yrði sérstök náttúru-
verndarnefnd og barna og
unglingastarf yrði styrkt.

Um atvinnumálin segir
m.a. að boða verði til að-
gerða og snúa vörn í sókn.
Málefnahóparnir voru opnir
öllum íbúum sveitarfélags-
ins og fjallað var um hin
ýmsu mál.  – thelma@bb.is

Hafnarstjórn Ísafjarðar-
bæjar hefur óskar eftir tilboð-
um í lengingu stálþils vegna
endurbyggingar á Ásgeirs-
bakka á Ísafirði. Í verkinu felst
múrbrot á 133 m kanti, brot á
þekjum 2700 m² og fyllingu í

þil allt að 7800 m³. Þá á að
reka niður 110 tvöfaldar stál-
þilsplötur, ganga frá festing-
um og stögum, byggja 139 m
kantbita með pollum, stigum
og fríholtum og leggja lagnir
og byggja ljósamasturs og

vatnshús.
Verkinu skal lokið eigi síðar

en 15. desember 2006. Út-
boðsgögn eru afhent á bæjar-
skrifstofum Ísafjarðarbæjar
og á skrifstofu Siglingastofn-
unar Vesturvör 2, Kópavogi

frá og með sl. miðvikudegi
gegn 5.000 króna greiðslu.
Tilboð verða opnuð á sömu
stöðum þriðjudaginn 23. maí
2006 kl. 11.

– thelma@bb.is

Óskað eftir tilboðum í leng-
ingu stálþils á Ásgeirsbakka

Glitnir styrkir Edinborgarhúsið
Glitnir afhenti 1,5 milljón

króna styrk til Edinborgar-
hússins við formlega athöfn í
sal hússins á föstudag. Þá var
starfsemin í húsinu kynnt og
gestum boðið upp á veitingar.
Fyrir nokkrum árum var skrif-
að undir samning við ríkið
um að Edinborgarhúsið væri
eitt af þremur menningarhús-
um Vestfjarða. Hin húsin eru
Safnahúsið á Eyrartúni og
Hamrar, salur Tónlistarskóla
Ísafjarðar. Veglegt menning-
arstarf fer fram í Edinborgar-
húsinu en þar hefur Listaskóli
Rögnvaldar aðsetur auk þess
sem ýmsir viðburðir hafa
verið haldnir þar undanfarin
ár.

Þrír aðilar keyptu Edinborg-
arhúsið 1991; myndlistarfé-
lagið, LL og HF. Djúpbátur-
inn. Húsið var í niðurníðslu
og hafði ekki verið notað í þó
nokkur ár. Unnið hefur verið
að því að færa Edinborgar-
húsið aftur í upprunalegt horf
sl. eitt og hálft ár. Til stendur
að ganga frá veglegu leiksviði

í húsinu auk þess sem áætlanir
eru uppi um rekstur veitinga-
staðar. Vonir standa til þess
að því verði lokið á næsta ári,
en fyrir tæpu ári síðan vantaði
enn 110 milljónir króna til að
ljúka fyrirhuguðum fram-

kvæmdum og er það fjármagn
ekki enn í höfn þó stöðugt sé
unnið að öflun þess.

Húsið var byggt árið 1907
og er eitt viðamesta timbur-
grindarhús sem byggt hefur
verið á Íslandi. Það var teiknað

af Rögnvaldi Á. Ólafssyni
sem nefndur hefur verið fyrsti
íslenski arkitektinn. Fjölbreytt
starfsemi hefur farið fram í
Edinborg í gegnum tíðina, en
áður en það varð menningar-
hús.               – thelma@bb.is

Jón Sigurpálsson einn af forsvarsmönnum Edinborgarfélagsins tekur á móti
styrknum af Hallgrími Magnúsi Sigurjónssyni útibússtjóra Glitnis á Ísafirði.
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Heildarrekstrartekjur Ísafjarð-
arbæjar 1.971 milljón krónur

Ársreikningur bæjarsjóðs
Ísafjarðarbæjar og stofnana
hans fyrir árið 2005 var lagður
fram til fyrri umræðu á fundi
bæjarstjórnar á fimmtudag í
síðustu viku. Niðurstöður árs-
reikningsins eru að heildar-
rekstrartekjur bæjarsjóðs og
stofnana hans voru 1.971
milljón krónur og rekstrar-
gjöld 2.205 milljón krónur.

Rekstrarniðurstaða var því
neikvæð um 234 milljón krón-

ur borið saman við 320 milljón
kr. samkvæmt fjárhagsáætlun
ársins. Veltufé frá rekstri nam
64 millj.kr. og handbært fé
frá rekstri 88 milljón kr. Fjár-
festingar á árinu námu alls
288 milljón kr. en höfðu verið
áætlaðar 268 milljón kr.
Helstu framkvæmdir sveitar-
félagsins voru að lokið var
við byggingu nýs íþróttahús á
Suðureyri, grunnskólinn á
Suðureyri klæddur að utan,

malbikunarframkvæmdir
voru víða í bænum, fram-
kvæmdir voru við nýtt skóla-
húsnæði og mötuneyti Grunn-
skólans á Ísafirði, nýjar götur
og lóðir á Tunguskeiði, gatna-
framkvæmdir í Hnífsdal,
göngustígur við Skutulsfjarð-
arbraut lagður, lóðarfram-
kvæmdir við íþróttahús á
Þingeyri og við Safnahús Eyr-
artúni Ísafirði, átak í vatns-
veitu og fráveitumálum, mal-

bikun á hafnarsvæði á Flat-
eyri, nýr lóðsbátur keyptur og
ýmsar hafnarframkvæmdir
aðallega endurbygging Ás-
geirsbakka á Ísafirði og þekju
í Sundahöfn.

Skatttekjur sveitarfélagsins
urðu 1.356 millj.kr. eða 61
milljón kr. hærri en áætlað
var. Laun voru 1.074 milljón
kr. almennur rekstrarkostnað-
ur 791 milljón kr., áfallnar
lífeyrisskuldbindingar og af-

skriftir 206 milljón kr. og nettó
fjármagnskostnaður 134 mill-
jón kr. Þeir málaflokkar sem
mest tóku til sín voru fræðslu-
mál með 682 milljón kr.,
æskulýðs- og íþróttamál 195
milljón kr., sameiginlegur
kostnaður 127 milljón kr., um-
ferðar og samgöngumál 99
milljón kr. og félagsþjónusta
68 milljón kr.

Heildarskuldir bæjarsjóðs
og stofnana hans án lífeyris-
skuldbindinga námu 3.026
milljón kr. í árslok 2005 borið
saman við 3.007 milljón kr. í
árslok 2004 og jukust skuldir
um 19 milljón kr. á milli ára.
Heildarveltufjármunir í árslok

2005 voru 578 milljón kr. að
frádregnum kröfum á eigin
fyrirtæki. Heildar fastafjár-
munir voru 4.348 milljón kr.
Áfallnar lífeyrisskuldbinding-
ar voru 630 milljón kr. og
eigið fé 1.270 milljón kr.

Ársreikningurinn ber það
með sér að niðurstað reksturs
sveitarfélagsins varð þó betri
en gert var ráð fyrir í fjárhags-
áætlun ársins samkvæmt árs-
reikningnum. Tekjur urðu 54
milljón kr. hærri og útgjöld
32 milljón kr. lægri.

Síðari umræða um reikn-
inga bæjarsjóðs og stofnana
hans er áætluð 18. maí.

– thelma@bb.is

Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði.
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Um það leyti sem Ísfirðingar hættu að brosa að tilkynningu stjórnvalda um að sakir þenslu
í þjóðfélaginu væri óhjákvæmilegt að fresta framkvæmdum við snjóflóðavarnir í Kubbanum,
fjallinu ofan Holtahverfis í botni Skutulsfjarðar, sem Veðurstofumenn höfðu reiknað út að
gæti verið íbúunum hættulegt, væru snjóalög þar í meira lagi, var nýr sendiherrabústaður í
Berlín vígður með prompi og pragt.

Í snoturri frétt í Morgunblaðinu 30. mars um opnun sendiherrabústaðarins var kyrfilega
tíundað hve þjóðleg byggingin væri sem og allt innbú; þarna fléttaðist saman íslensk hönnun
og list í einu og öllu og undirstrikað að ,,allt frá fataskáp niður í hnífapör (væri) byggt á ís-
lensku hugviti.“ Fréttinni fylgdi mynd hvar sendiherrann tók við lykli einum fyrirferðar-
miklum; eflaust tákn um mikilvægi hins nýja sendiráðs fyrir þjóðarbúið.

Við opnun sendiherrrabústaðarins, sem jafnfram ku eiga að vera sýningar- og menn-
ingarhöll, mátti ekki minna vera en að fjöldi gesta næmi íbúafjölda meðal fiskiþorps á Ís-
landi. Og til að leggja áherslu á menningararfinn var boðið upp á flatkökur með íslensku
sméri.

Hvort það kunni að kitla hégómagirnd gesta sendiherrans í Berlín að þurfa ekki að notast
við fjöldaframleidd hnífapör úr stórmarkaði eða hvort að hinum hugvitssamlegu íslensku

hnífapörum er ætlað að undirstrika stöðu okkar á alþjóðavettvangi, skal engum getum að
leitt og það skiptir íslenska skattgreiðendur engu. Hitt skiptir þá aftur á móti miklu hvað
kassinn utan um hnífapörin kostaði? Frá því hefur ekki verið greint einu orði að því er
best er vitað. Því er spurt: Hvað kostaði sendiráðið í Berlín, allur pakkinn? Að óreyndu
verður ekki trúað að stjórnvöld telji að almenningi komi það ekkert við!

Fimm hundruð milljón króna snjóflóðavörnum í Kubbanum var frestað vegna þenslu
í þjóðfélaginu á sama tíma og ekki er deplað auga yfir margra tuga milljarða framkvæmdum
í öðrum landshlutum. Hvers eiga Vestfirðingar að gjalda? Er íbúum Holtahverfis ætlað
að eiga öryggi sitt undir því að ekki snjói að vetrarlagi?

Þrátt fyrir að mikill meirihluti landsmanna hafi margsinnis lýst yfir efasemdum og
andstöðu við bruðlið í utanríkisþjónustunni láta valdhafar sér fátt um finnast. Sendiráðum
fjölgar líkt og sveppum á haug. Uppgjafa stjórnmálamenn og aðrir útvaldir eru dubbaðir
upp með sendiherratitlum án minnsta tilefnis. Liggur á lausu hvað eitt stykki sendiherratitill,
að meðtöldum lífeyrisréttindum, kostar?

Einhvern veginn er það nú svo að með fáeinum undantekningum virðast stjórnmálamenn
allra flokka láta sér fátt um finnast. Lifa þeir ef til vill í voninni?

s.h.

Framboðslisti Sjálfstæðis-
flokksins í Ísafjarðarbæ hefur
birt stefnuskrá sína fyrir kom-
andi sveitarstjórnarkosningar.
„Stefnuskrá fyrir kosningar
gefur vísbendingu um áhersl-
ur og vilja framboðs. Fleira
þarf samt en góðan vilja.
Flokkur þarf að standa við
áformin ef ætlast er til að kjós-
endur taki mark á honum við
næstu kosningar. Það hefur

Sjálfstæðisflokkurinn í Ísa-
fjarðarbæ gert á undanförnum
kjörtímabilum. Hann hefur
verið í forystu í bæjarstjórn
Ísafjarðarbæjar og staðið við
fyrirheitin“, segir í stefnu-
skránni. Meðal þess sem
áhersla er lögð á er gjaldfrjáls
leikskólavist fimm ára barna,
tryggar flugsamgöngur og
landvarsla og umhirða frið-
landsins Hornstranda. Þá vill

flokkurinn auka samstarf við
nágrannasveitarfélögin og
stuðla að þróun Ísafjarðar-
bæjar sem rannsókna- og
þekkingarbæjar.

„Alltaf koma fram nýjar
kröfur, ný viðhorf, nýjar
áherslur. Það sem þótti í góðu
lagi í gær kann að vera úrelt
og ómögulegt á morgun. Sjálf-
stæðisflokkurinn í Ísafjarðar-
bæ hefur sýnt það og sannað á

undanförnum árum, að hann
kann að mæta breyttum að-
stæðum. Bæjarfélagið og íbú-
ar þess hafa gengið í gegnum
mikla erfiðleika vegna ytri að-
stæðna. Samt hefur ekki að-
eins tekist að halda sjó heldur
að snúa vörn í sókn og sækja
fram af miklum krafti undir
stjórn sjálfstæðismanna.“

„Þó stefnuskrá sé aldrei
endanleg er þessi ítarlega

stefnuskrá til marks um það
að frambjóðendur Sjálfstæðis-
flokksins eru meðvitaðir um
það hvar taka þarf til hendinni
í bæjarfélaginu“, segir jafn-
framt í stefnuskránni. Á næstu
vikum munu frambjóðendur
Sjálfstæðisflokksins standa
fyrir fjölmörgum fundum vítt
og breitt um sveitarfélagið þar
sem stefnumál þeirra eru
kynnt og kallað eftir afstöðu

íbúa Ísafjarðarbæjar til þeirra.
Stefnuskráin birtist í heild

sinni á vef sjálfstæðismanna
www.xdiso.is.

Allar nánari upplýsingar um
framboð sjálfstæðismanna
veita kosningastjórar fram-
boðsins þeir Erlingur Fannar
Jónsson og Rúnar Helgi Har-
aldsson.

– thelma@bb.is

„Sjálfstæðisflokkurinn hefur staðið við fyrirheitin“

Styrkur
til kaupa
á hundi
Bæjarráð Ísafjarðarbæj-

ar hefur samþykkt 50.000
króna styrkveitingu vegna
kaupa á hundi sem þjálf-
aður verður til leitar og
björgunar. Styrkinn fær
Auður Yngvadóttir á Ísa-
firði sem hefur verið virk-
ur félagi í Björgunar-
hundasveit Íslands til mar-
gra ára og starfaði áður
með björgunarhundinum
Skolla.

Skolli var af Border
Collie kyni og var þjálf-
aður til leitar að týndu
fólki. Hann var með svo-
kallaða A gráðu í bæði
víðavangs- og snjóflóða-
leit en hundur með slíka
gráðu telst fullþjálfaður
leitarhundur. Skolli veikt-
ist skyndilega og dó á síð-
asta ári og hefur Auður
hug á að kaupa annan hund
af sama kyni. Mikil vinna
fylgir því að þjálfa leitar-
hund og peningaútlát veg-
na þjálfunar og nám-
skeiðsferða og því sótti
Auður um styrk til Ísa-
fjarðarbæjar. Hún telur
það mjög mikilvægt að á
þessu svæði Vestfjarða sé
til staðar góður leitar-
hundur, bæði að vetrar-
og sumarlagi.

Keppt verður í nýju fjalla-
hlaupi á Vestfjörðum í fyrsta
sinn í júlí nk. Hlaupið ber heit-
ið Vesturgatan – víðavangs-
hlaup Höfrungs og er hlaupa-
leiðin um 25 km löng. Hún
liggur frá Stapadal í Arnarfirði

út í Lokinhamradal og áfram
fyrir Sléttanes og inn að
Hrauni/Sveinseyri í Dýrafirði.
Leiðin liggur meðfram strönd-
inni, talsvert við sjávarmál en
hækkar um nokkra tugi metra
af og til.

Einnig er áformað að bjóða
upp á styttri vegalengdir en
staðsetning þeirra er enn óráð-
in þó líklega verði þá ein-
göngu hlaupið Dýrafjarðar-
megin. Hlaupið hefst að öllum
líkindum kl. 11 þann 15. júlí

nk. Við lok hlaups verður
þátttakendum boðið upp á
hressingu, sundferð og síðan
verður væntanlega sameigin-
leg máltíð ásamt verðlauna-
afhendingu. Þátttökugjald
hefur ekki verið ákveðið en

verður haldið í lágmarki og
verður líklega um 2000 krón-
ur.

Nánari upplýsingar um
hlaupið má finna á heimasíðu
þess www.vesturgata.net.

–gudrun@bb.is

Nýtt fjallahlaup á Vestfjörðum

Ísfirska söngkonan Herdís Anna Jónasdóttir heldur tónleika í Hömrum á Ísafirði á morgun kl. 20. Hitt og þetta má finna á efnisskránni en hún er
að mestu leyti sú sama og á útskriftartónleikum Herdísar úr Listaháskóla Íslands sem hún hélt nýverið. Þ.á.m. eru íslensk og erlend sönglög og óperu-
aríur, m.a. eftir Ravel, Mozart, Verdi og Strauss. Selma Guðmundsdóttir leikur undir á píanó. Aðgangseyrir að tónleikunum er 1000 krónur en 500
krónur fyrir námsmenn og ellilífeyrisþega.                                                                                                                                                     – gudrun@bb.is

Tónleikar með Herdísi Önnu í Hömrum
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Sælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnarSælkeri vikunnar  · Jóna Benediktsdóttir á Ísafirði

Hollustan í fyrirrúmi
Þar sem fjölskyldan er að

taka sig á hvað varðar holl-
ustu í matargerð ákvað sæl-
keri vikunnar að senda inn
sýnishorn af því sem er á
borðum hjá þeim um þessar
mundir. Í forrétt er gróft
brauð með pebré. Brauðið
ýmist kaupa þau eða baka
sjálf. Uppskriftin að brauð-
inu er ekki mjög áreiðanleg
en fylgir hér. Pebré er blanda
sem er góð bæði með kjöti
og fiski og frábær ofan á
brauð. Í aðalrétt er kjúkling-
ur í blómkáls og paprikusósu

Gróft brauð með pebré
Um það bil ½ líter volgt
vatn
ger

smá salt
smá heilhveiti

Blandið vatninu, gerinu og
saltinu saman og hrærið smá
heilhveiti í.

Látið blönduna taka sig í
nokkrar mínútur. Því næst er
matskeið af olíu hrærð saman
við og meira af heilhveiti og
ýmiskonar korni og fræjum
eftir því sem finnst í eldhús-
inu, þetta er svo kryddað með
basil eða öðru sem til fellur.
Hnoðið saman, látið hefast í
góða stund og bakið svo við
180° þar til brauðið er tilbúið.

Pebré
Eitt búnt steinselja,
tvö hvítlauksrif

1 laukur
2 belgir rauður pipar
2 afhýddir tómatar
2 msk ólífuolía
2 matskeiðar vínedik
1-2 tsk svartur pipar.

Saxið saman og setjið í
krukku með þéttu loki. Geym-
ið í kæli.

Kjúklingur í blómkáls
og paprikusósu

700 g kjúklingur
1 blómkálshaus
2 laukar
3 paprikur
4 hvítlauksgeirar
Paprikuduft
8-10 skvettur fiskisósa

1-2 dl ostrusósa
Svartur pipar
Aromat
Vatn
Olía til steikingar
Cous-cous

Skerið kjúklinginn í hæfi-
lega munnbita og setjið í skál
með ostrusóstu, fiskisósu,
paprikudufti og svörtum pip-
ar, setjið lok  á skálina og
þetta látið standa í a.m.k. eina
klukkustund. Hakkið blóm-
kál, lauk og papriku smátt,
t.d. í blandara eða saxara.
Pressið hvítlaukinn og setjið
þetta allt í skál og hrærið sam-
an. Hitið þurra pönnu við
mesta hita þar til hún er sjóð-
andi heit og hellið þá á hana

smá vatni og hellið svo græn-
metinu út á og látið það malla
þar til það er orðið eins og
grautur og bætið vatni á svo
að það sé alltaf vel blautt,
grænmetið er svo kryddað
með aromat og geymt í skál á
meðan kjúklingurinn er steikt-
ur við meðalhita í smá olíu.
Þegar kjúklingurinn er orðinn
mjúkur í gegn þá er grænmet-

inu hrært saman við og hitað
með kjúklingum á meðan
cous-cous er búið til sam-
kvæmt leiðbeiningunum á
pakkanum og það svo notað
sem meðlæti með réttinum.

Ég skora á Sæmund Þor-
valdsson á Læk í Dýrafirði
til að vera næsti sælkeri vik-
unnar.

Atvinna
Óskum eftir að ráða bílstjóra í sumar.

Getur byrjað 20. maí.
Upplýsingar gefur stöðvarstjóri í síma

456 5000.
Íslandspóstur, Ísafirði.

Arnar Geir Hinriksson, lög-
fræðingur á Ísafirði lenti í
hræðilegu slysi á skíðasvæð-
inu í Tungudal þann 13. apríl
s.l, og er fyrirséð að hann mun
hljóta varanlega örorku vegna
þess.  Hryggjarliðir brotnuðu
með þeim afleiðingum að
Arnar er lamaður frá brjósti
og niður í tær, en hefur mátt í

handleggjum. Löng og erfið
endurhæfing er fyrirséð og
þegar hafin hjá honum.

Af þessum sökum er ljóst
að öll framtíð Arnars Geirs er
í uppnámi og verður mjög
breytt og erfiðari fyrir hann
en áður var. Ljóst er t.d. að
hann mun þarfnast fullrar um-
önnunar og núverandi hús-

næði hans (íbúð á 2. hæð án
lyftuhúss), mun á engan hátt
henta honum.

Nokkrir félagar hans hafa
af þessum sökum tekið saman
höndum og ætla að reyna að
koma málum hans í það horf
að hann eigi þess kost að geta
snúið aftur út í lífsbaráttuna
og tekið þátt í samfélaginu á

breyttum forsendum. En til
þess þarf m.a. að útvega hon-
um rétt hjálpartæki, þjónustu
og húsnæði. Er ljóst að við
munum njóta hjálpar margra
annarra aðila við þá vinnu.

Til þessa málefnis hefur
verið stofanaður bankareikn-
ingur  1128 05  401041, kt.
610269-2499.

Söfnun fyrir Arnar Geir

Hámörkun lífeyrisréttinda og aukin
áhættudreifing er markmið sameiningar
Stefnt hefur verið að sam-

einingu Lífeyrissjóðs Bolung-
arvíkur (LB), við annan líf-
eyrissjóð, um nokkurt skeið.
Stjórn LB setti sér nokkur
meginmarkmið sem stefna
bæri að með sameiningu.  Að
auka áhættudreifingu, ná betri
ávöxtun til lengri tíma litið og
að taka upp aldurstengda
ávinnslu réttinda.  Aukin
áhættudreifing næst með því
m.a. að tengjast landfræðilega
fjarlægum sjóði sem hefur
ólíka samsetningu sjóðfélaga
miðað við LB, bæði hvað
varðar atvinnugreinar sem
sjóðfélagar starfa við og ald-
urssamsetningu sjóðfélag-
anna. Stækkun efnahags sjóð-
sins er mikilvægur þáttur
varðandi samtryggingu sjóð-
félaganna. Hámörkun lífeyr-
isréttinda er svo það markmið
sem allir lífeyrissjóðir hljóta
auðvitað að stefna að.

Sameining LB við trygg-
ingadeild Frjálsa lífeyris-
sjóðsins  (FL) þjónar vel þeim
markmiðum sem stjórn LB
hefur sett sér.Félagar í FL eru
22 þúsund og hefur fjölgað
um 10 þúsund á síðustu þrem-
ur árum. Félagar í LB eru hins
vegar fjögur þúsund. Þá eru
innborgðuð iðgjöld í FL 10
falt meiri en í LB.  Ennþá er
mjög lítið útstreymi í formi
lífeyris úr FL, reyndar minna
í krónum talið, en úr LB, þrátt
fyrir mikinn stærðarmun á
sjóðunum. Ástæðan er mis-
munandi aldursdreifing sjóð-

félaga í sjóðunum tveimur.
Staða LB krefst þess að rétt-
indi sjóðfélaga verði færð nið-
ur og verður svo gert til að
jafnræði sé með sjóðfélögum
LB og Frjálsa við sameining-
una. Lífeyrisgreiðslur verða
þó ekki lækkaðar að sinni þar
sem þess er vænst að hagræði
vegna sameiningarinnar verði
búið að bæta skerðinguna inn-
an fimm ára.  Að öðrum kosti
hefði skerðing lífeyrisgreið-
slna þurft að koma til núna.

FjárfestingarstefnanFjárfestingarstefnanFjárfestingarstefnanFjárfestingarstefnanFjárfestingarstefnan
lykilatriði ávöxtunarlykilatriði ávöxtunarlykilatriði ávöxtunarlykilatriði ávöxtunarlykilatriði ávöxtunar

Ávöxtun sjóðsins er bein
afleiðing af fjárfestingarstefnu
hans. LB hefur á undanförnum
árum verið með fjárfestingar-
stefnu, sem kalla má áhættu-
fælna. Hún byggist á því að
tiltölulega lítil áhætta er tekin
í hlutabréfum og er mark-
miðið samtals 20% í innlend-
um og erlendum hlutabréfum.
Hverfandi líkur eru á að slík
fjárfestingarstefna geti leitt til
neikvæðrar ávöxtunar. Til
samanburðar, þá hefur Frjálsi
lífeyrissjóðurinn fjárfestingar-
stefnu sem hefur að markmiði
að vera með 40% í innlendum
og erlendum hlutabréfum.
Hærra hlutfall hlutabréfa gef-
ur væntingar um hærri ávöxt-
un til lengri tíma litið. Hins
vegar má þá búast við meiri
sveiflum í ávöxtun á milli ára.
Sjóðfélagasamsetningin hefur
mikil áhrif á þá áhættu sem

sjóðstjórnin getur leyft sér að
taka í fjárfestingarstefnunni.
Sjóður með lágan meðalaldur
er með mikið innstreymi fjár-
magns samanborið við út-
streymi, þar sem lítill fjöldi
sjóðfélaga er farinn að taka
við lífeyri. Frjálsi lífeyrissjóð-
urinn hefur verið með góða
ávöxtun á undanförnum árum,
eða 15,9% nafnávöxtun und-
anfarin 3 ár.  Hrein eign FL til
greiðslu lífeyris eykst veru-
lega við sameininguna eða úr
7,1 milljarði í 10 milljarða sé
miðað við síðustu áramót.

Aldurstengd ávinnslaAldurstengd ávinnslaAldurstengd ávinnslaAldurstengd ávinnslaAldurstengd ávinnsla

Sjóðfélagar í FL ávinna sér
aldurstengd réttindi. Þannig
vega innborguð iðgjöld yngra
fólks mun þyngra í ávinnslu
réttinda, en fólks sem farið er
að nálgast lífeyristöku, sökum
aldurs. Meðfylgjandi línurit
sýnir þetta glöggt. En á línu-
ritinu má einnig lesa hvernig
ávinnslu er háttað hjá nokkr-
um öðrum lífeyrissjóðum. Í
öllum tilfellum er verið að
reikna með að greidd sé inn
jafn há upphæð, (samtals
framlag launþega og atvinnu-
rekanda, kr. 10.000). Línuritið
sýnir hvers virði sú innborgun
verður í lífeyrisréttindum á ári,
þegar kemur að töku lífeyris.

Ekki fer á milli mála að Frjálsi
lífeyrissjóðurinn er mjög góð-
ur valkostur, í samanburði við
aðra lífeyrissjóði, ef litið er til
ávinnslu réttinda.

Vegna aldurstengingar rétt-
inda, hafa margir lífeyrissjóðir
farið þá leið að leyfa „eldri“
sjóðfélögum að halda áfram
jafnri ávinnslu réttinda, en það
er yfirleitt hagkvæmt fyrir þá
sem eru komnir yfir 42 ára
aldur. LB gerir þetta með þeim
hætti að „eldri“ sjóðfélagar
sækja um uppfærslu réttinda,
þar sem tekið er tillit til vænt-
anlegrar framtíðarávinnslu
réttinda í samanburði við ald-
urstengda ávinnslu. Útreikn-

aður mismunur er síðan notað-
ur til að uppfæra réttindi við-
komandi. Eftir það eru allir
sjóðfélagar LB, sem nú verða
félagar í Frjálsa lífeyrissjóðn-
um í aldurstengdri ávinnslu.
Væri ekki um þessa leiðrétt-
ingu að ræða, þá hefði mátt
ætla „eldri“ sjóðfélagar bæru
skarðan hlut frá borði. Svo er
þó alls ekki, samanber framan-
greinda uppfærslu réttinda
þeirra.  Hagur yngri sjóðfélaga
af aldurstengingu er augljós,
sé línuritið skoðað.

ÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandiÁframhaldandi
starfsemistarfsemistarfsemistarfsemistarfsemi

Elías Jónatansson.
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Lífeyrissjóður Bolungar-
víkur hefur ætið haft litla
yfirbyggingu. Framkvæmda-
stjóri sjóðsins til margra ára
hefur verið Steinunn Annas-
dóttir og hefur hún gengt því
starfi í hlutastarfi. Sparisjóður
Bolungarvíkur hefur gert
þjónustusamning við Frjálsa
lífeyrissjóðinn um þjónustu
við sjóðfélaga og mun þjón-
ustu við sjóðfélaga í Bol-
ungarvík, fremur aukast en
minnka.  Breytingar á rekstrar-
fyrirkomulagi sjóðsins hafa
þannig ekki áhrif í atvinnulegu
tilliti.

Það er von stjórnar Lífeyris-
sjóðs Bolungarvíkur að sam-
eining sjóðsins við Frjálsa líf-
eyrissjóðinn sé heillaspor í
sögu sjóðsins og megi verða
til þess að tryggja hag sjóð-
félaga Lífeyrissjóðs Bolung-
arvíkur sem allra best.

Elías Jónatansson, for-
maður stjórnar Lífeyrissjóðs
Bolungarvíkur.

Guðni Geir Jóhannesson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæjar og efsti maður á B-lista

Kosið verður um framtíðina
Stjórn Ísafjarðarbæjar

síðustu kjörtímabilin hefur
einkennst af ábyrgð og
festu. Samstarf meirihluta-
flokkanna undanfarin átta
ár hefur verið mjög gott.
Árangurinn er í fullu sam-
ræmi við þetta og blasir
hvarvetna við. Jafnt og þétt
hefur verið ráðist í nýjar
framkvæmdir, jafnframt því
sem skuldir hafa verið
borgaðar niður. Allt sveit-
arfélagið hefur tekið stakka-
skiptum til hins betra, ekki
aðeins hvað verklegar fram-
kvæmdir varðar, heldur
einnig og ekki síður hvað
snertir forsendur þess að hér
megi áfram ríkja framþró-
un. Lagður hefur verið
grundvöllur að öflugu há-
skólastarfi og vísindastörf-
um í ýmsum greinum, sem
á komandi árum munu
verða bæði Ísafjarðarbæ og
landinu öllu að ómetanlegu
gagni.

Hér skal sérstaklega

minnt á stofnun og uppbygg-
ingu Háskólaseturs Vest-
fjarða. Þar hefur framvindan
verið hraðari og með meiri
krafti en margir munu hafa
búist við. Við framsóknar-
menn í Ísafjarðarbæ munum
vinna áfram að þessu mikil-
væga máli af fullum krafti.
Markmið okkar er, að Há-
skólasetur Vestfjarða verði
orðið að háskóla innan þriggja
ára. Ísafjarðarbær á nægan
mannauð. Við leggjum okkur
fram um að virkja hann.

Bygging íbúðarhúsnæðis í
Ísafjarðarbæ er komin á fullan
skrið á ný eftir langa lægð.
Slíkt er órækasti vottur þess,
að fólk hefur mikla trú á sam-
félaginu hér og framtíð þess.
Hér ríkir bjartsýni. Lykillinn
að henni er einfaldlega sá, að
bæjarfélaginu hefur verið vel
stjórnað og fólk treystir því
að svo verði áfram. Lykillinn
að því að hér megi áfram ríkja
bjartsýni og framfarahugur er
sá, að áfram verði traust og

virki sem unnin hafa verið við
lagningu og lagfæringar á
götum og gangstéttum. Eðli
málsins samkvæmt láta slíkar
framkvæmdir frekar lítið yfir
sér. Lagðir hafa verið stígar
fyrir göngu, skokk og hjól-
reiðar. Ný íþróttamannvirki
blasa við og má reyndar tala
um byltingu á því sviði. Þann-
ig mætti lengi telja.

Þjónusta í Ísafjarðarbæ er
góð. Stöðugt hefur verið unnið
að því að bæta hana en slíku
verki er aldrei lokið. Nýjar
áherslur og nýjar kröfur koma
fram. Bæjaryfirvöldum ber að
fylgjast með tímanum í þeim
efnum sem öðrum. Það höfum
við vissulega gert og við mun-
um halda því áfram. Hér má
vissulega nota kunnuglegt
orðalag: Það er gott að búa í
Ísafjarðarbæ.

Stefna Framsóknarflokks-
ins í Ísafjarðarbæ er mjög
skýr. Hún er líka trúverðug,
enda byggð á langri og farsælli
reynslu. Hún er byggð á verk-

um okkar síðustu átta árin.
Stefnuskrá okkar var dreift
í bæjarfélaginu um síðustu
helgi. Ég hvet fólk til að
kynna sér hana vel og minn-
ast þess jafnframt, að Fram-
sóknarflokkurinn í Ísafjarð-
arbæ hefur ekki lagt í vana
sinn að gefa innantóm lof-
orð. Kjörorð okkar eru
bjartsýni, framsýni og
kraftur. Þessi orð gefa góða
mynd af starfi okkar í stjórn
bæjarfélagsins okkar á
liðnum árum og gefa fyrir-
heit um komandi kjörtíma-
bil.

Þegar gengið er að kjör-
borðinu er rétt að hyggja að
ferli og fyrri verkum þeirra
sem bjóða sig fram til trún-
aðarstarfa. Reynslan er
ólygnust. Framsóknar-
flokkurinn í Ísafjarðarbæ
hefur ekki ástæðu til að
kvíða dómi kjósenda í þeim
efnum þegar kosið verður
um framtíðina síðar í þess-
um mánuði.

ábyrg stjórn á bæjarfélaginu.
Framtíðin ræðst í kosningun-
um seinna í þessum mánuði.
Þá verður kosið um framtíð-
ina. Málið er ekkert flóknara
en það.

Það yrði löng lesning ef
verklegar framkvæmdir á veg-
um Ísafjarðarbæjar á síðasta
kjörtímabili, hvað þá síðustu
tveimur kjörtímabilum, yrðu
taldar upp hér. Samt finnst
mér rétt að minna á þau stór-

Guðni Geir Jóhannesson.

Heimir
ráðinn
Heimir G. Hansson hef-

ur verið ráðinn forstöðu-
maður Upplýsingamið-
stöðvar ferðamála á Vest-
fjörðum. Alls bárust þrjár
umsóknir um starfið en auk
Heimis sóttu Auður Björg-
vinsdóttir og Brynjar Inga-
son um. Bæjarritari Ísa-
fjarðarbæjar ásamt for-
stöðumanni skóla- og fjöl-
skylduskrifstofu tóku
starfsviðtöl við alla um-
sækjendurna og var at-
vinnu- og ferðamálafull-
trúi jafnframt viðstaddur.

Að loknum viðtölum og
skoðun umsókna voru of-
annefndir starfsmenn Ísa-
fjarðarbæjar sammála um
að Heimir G. Hansson væri
hæfastur umsækjenda í
starfið. Starfið felst meðal
annars í daglegum rekstri
upplýsingamiðstöðvar
ferðamála fyrir Vestfirði
og skipulagi og stjórnun
upplýsingaöflunar og upp-
lýsingamiðlunar um ferða-
þjónustu á svæðinu, þátt-
töku í markaðssetningu
ferðaþjónustu, umsjón
með styrkumsóknum fyrir
Ísafjarðarbæ í hina ýmsu
sjóði og þátttaka í skipu-
lagningu helstu viðburða í
Ísafjarðarbæ í samvinnu
við hagsmunaaðila.

– gudrun@bb.is

Starfsfólk bæjarskrifstof-
unnar í Bolungarvík tekur
þátt í átakinu „Hjólað í vinn-
una“ sem stendur yfir 3.-16.
maí á vegum Lýðheilsu-
stöðvar, Íþrótta- og Ólym-
píusambands Íslands og Ís-
lands á iði. Meginmarkmið
átaksins er að vekja athygli
á hjólreiðum sem heilsu-
samlegum, hagkvæmum og
umhverfisvænum sam-

göngumáta. Keppt er í 6 fyrir-
tækjaflokkum um hlutfalls-
lega flesta daga og flesta km,
miðað við fjölda starfsmanna.
Þannig er aðalatriðið að fá sem
flesta til að vera með og sem
oftast.

Heimasíða átaksins er
www.isispor.is og þar er hæg
að fylgjast með stöðu keppn-
innar. Vonast er til að átakið
ýti sem flestum af stað í

reglulega hreyfingu en þetta
er í 4. sinn sem efnt er til þess.
Auk bæjarskrifstofunnar tekur
sýsluskrifstofan í Bolungarvík
þátt og eru sem flest fyrirtæki
hvött til að skrá sig til leiks.
Hjá flestum íbúum bæja og
þorpa Vestfjarða er ekki um
mikla vegalengd að ræða enda
bæði vinnustaður og flest
þjónusta oft í göngufæri. T.d.
býr Einar Pétursson bæjar-

stjóri Bolungarvíkur í 0,9 km
fjarlægð frá bæjarskrifstof-
unni og hefur hann hjólað í
vinnuna undanfarna daga. Ef
hann skreppur heim í hádeg-
inu er hann að hjóla 3,6 km á
dag sem er fínasta hreyfing
og munar um minna. Því eru
sem flestir hvattir til að taka
bæjarstjóra Bolungarvíkur sér
til fyrirmyndar og fara út að
hjóla.           – gudrun@bb.is

Bæjarstjórinn hjólar í vinnuna

15 ára afmæli Bílatanga fagnað
Viðskiptavinum og velunn-

urum Bílatanga á Ísafirði var
boðið til einkasamkvæmis í
tilefni af 15 ára afmælis fyrir-
tækisins á föstudag. Um 60
manns voru saman komnir í
húsnæði Bílatanga. „Þetta
tókst mjög vel og bæði eigend-
ur og gestir voru ánægðir. Þá
var sérstaklega gaman að fá
þá sem voru langt að komnir
en aðilar frá Toyota umboðinu
fyrir sunnan voru viðstaddir“,
segir Bergmann Ólafsson einn
eigenda Bílatanga.

Boðið var upp á lifandi tón-
listarflutning ásamt veitingum
en Halldór Smárason lék á
píanó, Helga Kristbjörg flutti
lög á harmónikku og Helga
Margrét Marsellíusardóttir
söng fyrir gesti. „Það var sér-
staklega gaman að sjá hvað
aðkomugestirnir voru ánægð-
ir með skemmtiatriðin en
heimamenn eru nú vanari því
hve hæfileikaríkt unga fólkið
er“, segir Bergmann.

Bílatangi er rótgróið bíla-
verkstæði á Ísafirði. Fyrirtæk-

ið var stofnað í kjölfar þess að
bílaverkstæðið Þór lagðist af
fyrir 15 árum en þá keyptu
Bergmann Ólafsson, Halldór
Guðmundsson og Sigurbjörn
Karlsson verkstæðið og stofn-

uðu Bílatanga . „Hófið heppn-
aðist mjög vel og við erum í
skýjunum yfir helginni. Það
er ekki sjálfgefið að svona
rekstur endist í 15 ár og við
erum ánægðir með afmælis-

fögnuðinn“, segir Bergmann.
Bílatangi var stofnaður 20.
nóvember 1991.

Bílatangi hefur tvö bílaum-
boð á sínum snærum; Toyota
og Suzuki auk alhliða bíla-

verkstæðis. Þá hefur Bílatangi
opnað nýja heimasíðu á slóð-
inni bilatangi.is þar sem allar
upplýsingar um fyrirtækið er
að finna.

– thelma@bb.is

Um 60 gestir sóttu einkasamkvæmi í tilefni af 15 ára afmæli Bílatanga.
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Metnaður – bjartsýni – ábyrgð
Bæjarmálafélag Bolungar-

víkur hefur undanfarnar vikur
staðið fyrir opnum málfund-
um um framtíð Bolungarvík-
ur. Þar hafa  hinir ýmsu mála-
flokkar kerfisbundið verið
teknir til umræðu og mat lagt
á það sem til framfara kann að
horfa í hinum ýmsu þáttum
okkar samfélags.

LýðræðiLýðræðiLýðræðiLýðræðiLýðræði

Á þessa fundi hefur komið
fjöldi fólks  með ólíkar póli-
tískar skoðanir sem kosið hef-
ur að starfa á  vetvangi Bæj-
armálafélagsins að framfara-
málum í bæjarfélaginu og taka
til þeirra afstöðu án beinna
tenginga við flokkspólítískar
línur.

Á grundvelli þessarar vinnu
verða á næstu dögum kynntar

þær áherslur sem  framboð
Bæjarmálafélagsins, K listinn,
mun  hafa að leiðarljósi á
næsta kjörtímabili.

Við munum setja fram  skýr
markmið til að vinna eftir,
markmið sem taka mið af getu
samfélagsins til að búa at-
vinnulífinu góð skilyrði, til
að vaxa og dafna og bjóða
íbúum Bolungarvíkurkaup-
staðar góða búsetukosti.

SkilvirkniSkilvirkniSkilvirkniSkilvirkniSkilvirkni

Það er til lítils að setja sér
markmið og leiðir ef stjórn-
kerfið er með innibyggðar
stíflur og hindranir þannig að
mál jafnvel   komast  ekki á
framkvæmdastig. Með fram-
boði K listans er verið að bjóða
fram fólk sem er tilbúið að
vinna að  þeim áherslum og

breytingum sem við boðum.
Skýr verkaskipting er grund-
völlur að skilvirkni.

Þess vegna er   mikilvægt
að stjórnkerfi bæjarins sé skil-
virkt og opið. Þar eiga allir
heimtingu á að fá úrlausn
sinna mála þar sem jafnræðis
er gætt. Boðleiðir greiðar og
leikreglurnar  öllum ljósar.

Við ætlum að auglýsa starf
bjarstjóra laust til umsókna,
og ráða í það kröftugan fram-
kvæmdastjóra fyrir bæjarfé-
lagið okkar.

SamstaðaSamstaðaSamstaðaSamstaðaSamstaða

Ég skora á þig ágæti Bolvík-
ingur að  kynna þér það afl
sem þverpólítísk íbúasamtök
á borð við Bæjarmálafélagið
með K listann í framvarða-
sveit geta haft til að standa að

breyttum áherslum í málefn-
um bæjarins.

Öflug samstaða og virk þátt-
taka íbúanna í  stefnumótun
bæjarfélagsins er besta leiðin
til að ná árangri.

Það er ábyggilega  hægt
færa því rök að í Bolungarvík
hafi ríkt  ákveðin krísa í hug-
um manna en það er ekki þar
með sagt að í þeirri stöðu séu
ekki einhver tækifæri.

Kínverjar nota t.d sama tákn
fyrir krísu  og tækifæri!

Fundirnir í Bæjarmálafélag-
inu að undanförnu hafa  sýnt
okkur og sannað að þegar
menn hætta að hugsa í krísum
þá birtast tækifærin en til þess
að virkja þessa hugsun er
nauðsynlegt að til staðar sé
lýðræðislegur og opinn vett-
vangur. Sá vettvangur er Bæj-
armálafélagið.

BreytingarBreytingarBreytingarBreytingarBreytingar
Við munum á næsta kjör-

tímabili halda uppi öflugu
íbúalýðræði með því að efna
reglulegra til málfunda um
störf okkar í stjórn bæjarins
en ekki síst til að íbúum gefist
kostur á því að koma sínum
sjónamiðum á framfæri. Það
er meðal annars þáttur í því að
breyta

K listinn, er skipaður fólki
með mikla þekkingu og reyn-
slu sem er tilbúið  til að takast
á við þau  verkefni sem fram-
undan  eru. Við  munum horfa
til framtíðar en ávallt er þó
hollt „að  fortíð að hyggja er
framtíð skal byggja“.

Það liggur  fyrir kristaltært
að vilji menn ná fram breyt-
ingum á stjórnun  og stefnu-

miðum bæjarfélagsins þar
sem  leiðarljósið verður metn-
aðarfull, bjartsýn og ábyrg
framtíðarsýn, þá er K listinn
eini  kosturinn.

Gunnar Hallsson. Höf-
undur er forstöðumaður og
skipar 2. sæti á lista Bæjar-
málafélasins í Bolungarvík
fyrir sveitastjórnarkosning-
arnar í vor.

Gunnar Hallsson.

Höfuðstaðurinn
Ísafjarðarbær!
Það er alveg ljóst að

stjórnvöld verða að standa
sig betur í að færa opinber
störf og stofnanir til Ísafjarð-
arbæjar. Íbúar sveitarfélags-
ins eiga skilyrðislausa kröfu
til þess, þar sem Ísafjarðar-
bær er höfuðstaður Vest-
fjarða og skilgreindur sem
einn þriggja helstu byggðar-
kjarna utan Reykjavíkur.
Við sjálfstæðisfólk ætlum
að krefjast þess að betur
verði gert og við munum
berjast fyrir því af miklum
krafti á komandi kjörtíma-
bili.

Þekkingarsamfé-Þekkingarsamfé-Þekkingarsamfé-Þekkingarsamfé-Þekkingarsamfé-
lagið Ísafjarðarbærlagið Ísafjarðarbærlagið Ísafjarðarbærlagið Ísafjarðarbærlagið Ísafjarðarbær

Vert er að halda því til
haga að hingað á svæðið
hafa á síðustu misserum
komið nokkur störf sem efla
Ísafjarðarbæ sem þekk-
ingarsamfélag og gefa góðar
framtíðarvonir. Að baki
þessum árangri liggur reyn-
dar þungur róður okkar
fólks, sem hefur margítrek-
að mátt minna stjórnvöld á
skilgreiningu Ísafjarðarbæj-
ar sem eins hinna þriggja
helstu byggðarkjarna á
landsbyggðinni. Þarna hefur
Halldór Halldórsson reynd-
ar lyft grettistaki og þarna
eru enn frekari sóknarfæri.

Þrír megin byggða-Þrír megin byggða-Þrír megin byggða-Þrír megin byggða-Þrír megin byggða-
kjarnar á landinukjarnar á landinukjarnar á landinukjarnar á landinukjarnar á landinu

Sjálfstæðismenn hafa
lengi barist fyrir viður-
kenningu stjórnvalda á Ísa-
fjarðarbæ sem einum af
þremur helstu byggðakjörn-
um utan Reykjavíkur. Bygg-
ðakjarnastefnan er okkur
mjög mikilvæg og ætti að
leiða til þess að horft sé

sérstaklega til Mið-austur-
lands, Akureyrar og Ísa-
fjarðarbæjar þegar hugað er
að stórum framfaraskrefum
í landsbyggðamálum.

Stjórnvöld hafa reyndar
margoft lýst því yfir að
málum skuli þannig háttað,
en svo þegar kemur að því
að stofnanir og útibú eru
flutt eða stofnuð á lands-
byggðinni þá vilja markmið
um byggðakjarna gleymast,
auk þess sem mesta fjölgun
opinberra starfa og stofnana
er ævinlega á höfuðborgar-
svæðinu.

Tilhneiging margra em-
bættis- og ráðamanna virðist
oft vera til aukinnar mið-
stýringar á sem flestum
sviðum. Slíkt er iðulega and-
stætt okkar hagsmunum og
er þar að auki varla sam-
rýmanleg sjálfstæðisstefn-
unni. Sjálfstæðismenn í Ísa-
fjarðarbæ munu standa vörð
um þessa hagsmuni og
þarna munum við sækja
fram í nafni bættra lífsskil-
yrða íbúanna.

Gísli H. Halldórsson.

Gísli Halldórsson.

Stefnuskrá Framsóknar-
flokksins í Ísafjarðarbæ vegna
sveitarstjórnarkosninga 2006
hefur verið birt á vef flokksins.
Skránni er skipt niður í tólf
málaflokka og meðal þess sem
áhersla er lögð á að Ísafjarð-
arbær sé fyrirmynd annarra
sveitarfélaga í umhverfismál-
um, að auðga og styrkja bæinn
sem miðstöð menningar og
lista á Vestfjörðum, að byggja
upp meðferðarúrræði fyrir

fólk í vímuefnavanda á svæð-
inu í samstarfi við ríkið og að
komið verði á samstarfi á milli
Ísafjarðarbæjar og byggðanna
á Austur-Grænlandi.

Um atvinnumál er segir í
stefnuskránni: „Ísafjarðarbær
er byggðakjarni fyrir Vest-
firði. Með bættum samgöng-
um og áherslum í byggðamál-
um mun mikilvægi hans auk-
ast á næstu árum.“ Þá segir
einnig: „Sjávarútvegur er sem

fyrr höfuðatvinnuvegur Vest-
firðinga og hér er unnið að
rannsóknum sem tengjast
honum. Mikilvægt er að halda
áfram að efla þær, enda er það
undirstaða þess að hann verði
áfram í fremstu röð.“

„Ábyrg og traust fjármála-
stjórn er forsenda þess að unnt
sé að ná settum markmiðum.
Upplýsingar um rekstur bæj-
arins eiga að vera öllum að-
gengilegar til að skapa traust,

eðlilegt aðhald og eftirlit“,
segir í stefnuskránni og meðal
stefnumála er að ábyrg og
traust fjármálastjórn verði
áfram eitt af helstu markmið-
unum í rekstri bæjarfélagsins
og að skipuð verði nefnd sveit-
arfélaga á norðanverðum
Vestfjörðum, sem skoði kosti
sameiningar sveitarfélaga á
kjörtímabilinu.

– thelma@bb.is

„Ábyrg og traust fjármálastjórn er forsenda
þess að unnt sé að ná settum markmiðum“

Stefnuskrá Framsóknarflokksins í Ísafjarðarbæ

Hafnarstjórn Ísafjarðarbæj-
ar hefur lýst yfir ánægju sinni
að Mávagarður við Sundahöfn
hafi verið valinn framtíðar-
svæði olíubirgðastöðvar á Ísa-
firði. Á fundi stjórnarinnar á
dögunum var lögð fram tillaga
um að landfylling verði notuð
til norðurs norðan við Máva-
garðinn og að umferð olíubif-

reiða verði í framtíðinni um
Mjósund.

Hafnarstjórnin gerir kröfur
um að tekjur af bygginga-
gjöldum renni beint til hafnar-
innar til að mæta þeim kostn-
aði sem af þessu hlýst. Þá þurfi
að kynna málið fyrir Siglinga-
stofnun og kanna þær fjár-
mögnunarleiðir sem kunna að

vera til staðar. Vinnuhópur um
framtíðarstaðsetningu lauk
starfi sínu í apríl, eftir að skýr-
sla sem unnin var fyrir hópinn
af VST var tilbúin. Í úttekt
VST var farið yfir kosti og
galla þeirra þriggja staða sem
til greina komu, en það voru
auk Mávagarðsins, við Sunda-
höfn og núverandi staðsetning

við Suðurgötu.
Tekið var fram í skýrslu

VST að áætlanir hafi verið
gerðar án þess að nokkur
frumhönnun hafi farið fram
og séu þær því nokkurri óvissu
háðar. Í skýrslunni segir að
heildarstærð lóðarinnar við
Suðurgötu sé 2.865 fermetrar.

– thelma@bb.is

Hafnarstjórn fagnar flutningi
olíubirgðastöðvar til Mávagarðs
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Auglýsing um framboð vegna almennra
sveitarstjórnarkosninga 27. maí 2006

Eftirtaldir framboðslistar bárust yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar fyrir lok framboðsfrests vegna sveitarstjórnarkosninga er fram fara þann
27. maí 2006 og hafa verið úrskurðaðir gildir.

B- listi. Listi Framsóknarflokks
1.   Guðni Geir Jóhannesson, bæjarfulltrúi,

   Mánagötu 1, Ísafirði.
2.   Svanlaug Guðnadóttir, bæjarfulltrúi,

   Urðarvegi 68, Ísafirði.
3.   Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, forstöðumaður,
       Fjarðarstræti 6, Ísafirði.
4.   Björgmundur Örn Guðmundsson, forstjóri,

    Seljalandsvegi 75, Ísafirði.
5.   Gísli Jón Kristjánsson, skipstjóri,

   Fagraholti 3, Ísafirði.
6.   Þórdís Jóna Jakobsdóttir, hárgreiðslumaður,

   Seljalandsvegi 70, Ísafirði.
7.   Sigurður Jón Hreinsson, vélstjóri,

   Hlíðarvegi 29, Ísafirði.
8.   Ásthildur Gestsdóttir, ljósmóðir,

   Móholti 9, Ísafirði.
9.   Jón Sigmundsson, vegagerðarmaður,

   Múlalandi 14, Ísafirði.
10. Kolbrún Elma Schmidt, afgreiðslumaður,

   Urðarvegi 64, Ísafirði.
11. Birkir Jónas Einarsson, skipstjóri,

   Túngötu 20, Ísafirði.
12. Hildigunnur Guðmundsdóttir, bóndi,

   Auðkúlu, Arnarfirði.
13. Steinþór Auðunn Ólafsson, bóndi,

   Hjarðardal, Dýrafirði.
14. Sigríður Magnúsdóttir, bóndi,

   Kirkjubóli, Valþjófsdal.
15. Elías Oddsson, framkvæmdastjóri,

   Eyrargötu 8, Ísafirði.
16. Gréta Gunnarsdóttir, aðstoðarmaður,

   Hlíðarvegi 45, Ísafirði.
17. Ásvaldur Ingi Guðmundsson, húsvörður,

   Núpi, Dýrafirði.
18. Sigurður Sveinsson, bóndi,

   Hlíðarvegi 1, Ísafirði.

D- listi. Listi Sjálfstæðisflokks
1.    Halldór Halldórsson, bæjarstjóri,

   Hafraholti 38, Ísafirði.
2.    Birna Lárusdóttir, bæjarfulltrúi,

   Miðtúni 23, Ísafirði.
3.    Gísli Halldór Halldórsson, fjármálastjóri,

   Tangagötu 6, Ísafirði.
4.    Ingi Þór Ágústsson, kennari,

   Múlalandi 14, Ísafirði.
5.    Níels Ragnar Björnsson, sjómaður,

   Túngötu 3, Ísafirði.
6.    Guðný Stefanía Stefánsdóttir, kennari,

   Pollgötu 4, Ísafirði.
7.    Hafdís Gunnarsdóttir, kennari,

   Mjallargötu 1, Ísafirði.
8.    Ingólfur Þorleifsson, verkstjóri,

   Túngötu 10, Suðureyri.
9.    Stefán Torfi Sigurðsson, svæðisstjóri,

   Hrannargötu 4, Ísafirði.
10.  Alda Agnes Gylfadóttir, nemi,

   Aðalstræti 12, Þingeyri.
11.  Gróa Guðmunda Haraldsdóttir, húsmóðir,

    Brimnesvegi 2, Flateyri.
12.  Sigurður Þórisson, verkstjóri,

   Hjallavegi 27, Suðureyri.
13.  Helga Margrét Marzellíusardóttir, nemi,

   Sindragötu 4, Ísafirði.
14.  Sturla Páll Sturluson, tollvörður,

   Skólagötu 6, Suðureyri.
15.  Áslaug Jóhanna Jensdóttir, ferðaþjónn,

   Austurvegi 7, Ísafirði.
16.  Brad Alexander Egan, framkvæmdastjóri,

   Eyrarvegi 11, Flateyri.
17.  Steinar Jónasson, stöðvarstjóri,

   Mjólkárvirkjun, Arnarfirði.
18.  Geirþrúður Charlesdóttir, fyrrv. aðalgjaldkeri,

    Urðarvegi 6, Ísafirði.

Í-listi. Listi Frjálslyndra og
óháðra, Samfylkingarinnar
og Vinstri hreyfingarinnar

– græns framboðs
1.    Sigurður Pétursson, sagnfræðingur,

   Miðtúni 16, Ísafirði.
2.    Magnús Reynir Guðmundsson, bæjarfulltrúi,

   Skipagötu 2, Ísafirði.
3.    Arna Lára Jónsdóttir, stjórnmálafræðingur,

   Pollgötu 4, Ísafirði.
4.    Jóna Benediktsdóttir, aðstoðarskólastjóri,

   Fjarðarstræti 39, Ísafirði.
5.    Rannveig Þorvaldsdóttir, kennari,

   Seljalandsvegi 26, Ísafirði.
6.    Sæmundur Kr. Þorvaldsson, framkvæmdastjóri,

   Lyngholti, Dýrafirði.
7.    Lilja Rafney Magnúsdóttir, varaforseti ASV,

   Hjallavegi 31, Suðureyri.
8.    Kolbrún Sverrisdóttir, verkakona,

   Fjarðarstræti 35, Ísafirði.
9.    Kristján Andri Guðjónsson, útgerðarmaður,

   Engjavegi 28, Ísafirði.
10.    Guðrún Anna Finnbogadóttir, sjávarútvegsfræðingur,

   Hlíðarvegi 26a, Ísafirði.
11.  Anna Sigríður Ólafsdóttir, verkefnastjóri,

    Heimabæ, Arnardal.
12.   Edda Katrín Einarsdóttir, verkakona,

    Hlíðarvegi 15, Ísafirði.
13.   Haraldur Tryggvason, verkamaður,

    Króki 4, Ísafirði.
14.   Þorsteinn Másson, skipstjóri,

    Stórholti 7, Ísafirði.
15.   Guðrún Rakel Brynjólfsdóttir, kennari,

    Brekkugötu 26, Þingeyri.
16.   Ari S. Sigurjónsson, verkamaður,

    Smiðjugötu 10, Ísafirði.
17.   Ásthildur C. Þórðardóttir, garðyrkjustjóri,

    Seljalandsvegi 100, Ísafirði.
18.    Jón Fanndal Þórðarson, form. Félags eldri borgara,

    Garðavegi 2, Hnífsdal.

Ísafirði, 8. maí 2006
Yfirkjörstjórn Ísafjarðarbæjar
Björn Jóhannesson, Fylkir Ágústsson, Smári Haraldsson.

Alþjóðleg rannsóknastofnun jarðkerfis-
fræða á Ísafirði hlýtur mikla athygli

Verkefni um stofnun al-
þjóðlegrar rannsóknastofnun-
ar á sviði jarðkerfisfræða á
Ísafirði hefur hlotið mikla at-
hygli en því var hrundið af
stað í desember. Gert er ráð
fyrir að vísinda- og viðskipta-
áætlun verkefnisins, sem ber
yfirskriftina Essi ( Earth Syst-
em Sciences Institute), verði
lögð fyrir Alþingi á haustmán-
uðum en vinnuhópur vinnur
nú hörðum höndum að þeim
áfanga verkefnisins.

Skýrsla vinnuhópsins um
stofnun rannsóknarstofnunar
á sviði jarðkerfisfræða með
sérstaka áherslu á loftlags-
breytingar og afleiðingar
þeirra var kynnt í Hörmum á
Ísafirði í desember. Í kjölfarið
veitti fjárlaganefnd Alþingis
4 milljónum króna til vinnu
við næsta áfanga verkefnisins
en sú upphæð var lægri en
sótt var um. Var því sótt um 3

milljón króna viðbótarstyrk til
Impru og liggur umsóknin hjá
iðnaðarráðherra til afgreiðslu.
Skýrslan hefur verið kynnt á
víða meðal stofnana og vís-
indamanna hérlendis meðal
annars hjá Hafrannsókna-
stofnun, Rannís, Siglinga-
stofnun, umhverfisstofnun og
jarðvísindastofnun Háskóla
Íslands. Auk þess hefur verk-
efnið verið kynnt fyrir forseta
Íslands og í ýmsum ráðuneyt-
um.

Vinnuhópurinn hefur sett
sig í samband við fjölda er-
lendra vísindamanna undan-
farna mánuði og leitað eftir
samstarfi. Þá var verkefnið
kynnt fyrir ýmsum aðilum á
ráðstefnu ASSW (Arctic Sci-
ence Summit Week) í Pots-
dam í Þýskalandi í lok mars
og fékk það jákvæð viðbrögð.
Ráðstefnuna, sem helguð var
alþjóðlega heimskautsárinu

2007-2008, sóttu um 150
manns frá hinum ýmsu stofn-
unum sem tengjast rannsókn-
um á norðurheimskautssvæð-
inu.

Ísafjörður er talinn ákjósan-
legur staður fyrir fyrirhugaða
rannsóknastofnun þar sem að
aðstæður hér vestra eru mjög
góðar til rannsókna af þessu

tagi. Það helgast af því að
stutt er út á Grænlandssund
þar sem má finna bæði volgan
ofansjávarstraum, Golf-
strauminn, og kaldavatns-

straum neðansjávar. Að mati
vinnuhóps Essi yrði stofnunin
verðugt framlag Íslendinga á
alþjóðlegu heimskautsári.

– thelma@bb.is

Ísafjörður.
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Ófermdur kirkjunnar þjónn
Gunnlaugur Finnsson bóndi og fyrrum alþingismaður á Hvilft í Önundarfirði,

rétt fyrir innan Flateyri, er kominn hátt á áttræðisaldur. Hann er löngu orðinn einn
eftir á ættarjörðinni gömlu – einbúi í fyrsta steinsteypta íbúðarhúsinu sem byggt
var í Önundarfirði.

Sú var tíðin að fjölmennt var á Hvilft. Þar var löngum tvíbýli þó að jörðin teljist
ekki stór. Gunnlaugur var yngstur í mjög stórum systkinahópi. Börn Gunnlaugs
og konu hans urðu sjö en búa nú öll í öðrum landsfjórðungum, þar sem þau eru
að tínast hvert af öðru á sextugsaldurinn.

Eiginkona Gunnlaugs var Sigríður Jóhanna Bjarnadóttir úr Ögurnesi við Djúp.
Hún andaðist á síðasta ári en meira en tveir áratugir eru síðan þau slitu samvistum
eftir liðlega þrjátíu ára hjónaband.

Gunnlaugur lauk á sínum tíma stúdentsprófi eins og reyndar þeir bræðurnir frá
Hvilft allir sex. Það er út af fyrir sig athyglisvert með syni bændafólks vestur á
fjörðum á þeim tíma. Hins vegar var hann sá eini þeirra sem fór ekki í háskóla.
Hann var yngstur og enginn annar eftir til að taka við búinu á Hvilft.

Enda þótt Gunnlaugur Finnsson hafi nú stundað búskapinn meira en hálfan
sjötta áratug má segja að hann hafi skilað drjúgum hluta heillar starfsævi utan-
bús. Hann stundaði kennslu í samtals 26 ár, fyrst við Héraðsskólann að Núpi í
Dýrafirði en lengstum á Flateyri, var alþingismaður fyrir Framsóknarflokkinn í
fjögur ár (1974-78) og kaupfélagsstjóri á Flateyri í átta ár. Þá eru ótalin fjölmörg
trúnaðarstörf af ýmsu tagi sem Gunnlaugur gegndi, bæði á veraldlegum vettvangi
og í þágu kirkjunnar.

Ófermdur maðurinn.

Gunnlaugur er fæddur árið
1928 – á lokadaginn 11. maí
og síðastur í röðinni af 11
systkinum. „Einhvern tímann
þegar móðir mín var komin á
tíræðisaldur sagði ég við hana
í gamni: Mikið voruð þið snið-
ug að reikna þetta út, að ljúka
barneignavertíðinni með því
að eignast mig á sjálfan loka-
daginn. Þá hristi hún sig og
sagði: Hvað heldurðu að við
höfum verið að reikna þetta
út! Nei, ég veit að ég átti ekkert
að verða til, sagði ég. En þá
sagði hún: Hvað, heldurðu að
maður hafi verið að leika sér
að þessu?“

Þó að systkinahópurinn á
Hvilft hafi verið stór, þá tóku
foreldrar Gunnlaugs barn í
fóstur þegar hann, yngsta barn
þeirra, var á áttunda ári. „Ég
man að faðir minn sagði að
þeim leiddist að hafa ekki neitt
ungviði á bænum“, segir hann.
Þetta var tveggja ára drengur,
Leifur Guðjónsson að nafni,
en móðir hans hafði dáið frá
fjórum börnum. Leifur ólst
upp á Hvilft sem tólfta barnið
í hópnum og varð síðar lands-
kunnur fyrir störf í þágu
verkalýðshreyfingarinnar.

UppruninnUppruninnUppruninnUppruninnUppruninn
Foreldrar Gunnlaugs voru

Finnur Finnsson bóndi á
Hvilft og kona hans Guðlaug
Jakobína Sveinsdóttir. Þau
gengu að eigast árið 1910 en
þá var Finnur nýkominn heim
eftir liðlega fimm ára dvöl er-
lendis, lengstum í Vestur-
heimi. Haustið 1904 tók hann
sig upp og fór til Kaupmanna-
hafnar og var þar einn vetur
en um vorið hélt hann til Kan-
ada. Þar var hann við ýmis
störf og færði sig hægt og
bítandi allt vestur til Vancouv-
er á Kyrrahafsströndinni þar
sem hann var í tvö ár, meðal
annars við lúðuveiðar. Heim
á Hvilft kom hann rétt fyrir

jólin 1909. Strax eftir áramót-
in brá hann sér til kvonbæna
og hafði erindi sem erfiði.

Gunnlaugur varðveitir
minnisbækur föður síns frá
árunum utanlands. Jafnframt
á hann fjölda bréfa sem faðir
hans sendi móður sinni að
utan. Fyrir átta árum fór hann
sjálfur í Kanadaferð þar sem
meðal annarra voru einnig
þrjár systur hans í för. Þá komu
þau á sumar þær slóðir þar
sem faðir þeirra var fyrir einni
öld og minnisbækurnar greina
frá.

Föðurforeldrar Gunnlaugs
voru Finnur Magnússon bóndi
á Hvilft og kona hans Sigríður
Þórarinsdóttir. Langafi Gunn-
laugs í föðurætt var Magnús
Einarsson bóndi og skipstjóri
á Hvilft, varaþingmaður Jóns
Sigurðssonar forseta og ein-
hver helsti stuðningsmaður
hans á Vestfjörðum.

Móðurforeldrar Gunnlaugs
voru Sveinn Rósinkranzson,
bóndi og skipstjóri á Hvilft,
og Sigríður Sveinbjarnardóttir
kona hans. Hér mætti skjóta
því inn, að systir Sigríðar var
langamma þess sem þetta
skráir. Önnur systir hennar var
amma Einars Odds Kristjáns-
sonar alþingismanns á Sól-
bakka fyrir ofan Flateyri,
næsta nágranna Gunnlaugs á
Hvilft.

Lambið semLambið semLambið semLambið semLambið sem
baðst vægðarbaðst vægðarbaðst vægðarbaðst vægðarbaðst vægðar

Fyrstu minningar Gunn-
laugs Finnssonar á Hvilft eru
frá því að hann var þriggja ára
gamall árið 1931.

„Þá var búið að steypa hér
upp fjósið og myndarlegt
haughús við hliðina. Ég man
eftir manni sem kom frá Flat-
eyri til að setja saman sperr-
urnar yfir fjósið. Um haustið,
áður en kýrnar voru fluttar
upp eftir, þá man ég eftir mér
sitjandi á glansandi pússaðri

stéttinni aftan við flórinn og
það var verið að rista ristla.
Þá var verið að slátra og
skrokkarnir voru hengdir upp
í hinu verðandi haughúsi.

Þarna man ég eitt atvik al-
veg sérstaklega. Lamb var leitt
framhjá til slátrunar og jarm-
aði sárt þegar það var komið á
skotvöllinn. Og pabbi gaf því
líf. Sagði að það hefði beðið
um líf. Þetta var gimbur.
Seinna um haustið man ég
eftir því þegar kýrnar voru
leiddar upp eftir og settar á
nýju básana. Þetta var sex kúa
fjós. Áður voru þær í kjallar-
anum á íbúðarhúsinu.“

Þegar útvarpið komÞegar útvarpið komÞegar útvarpið komÞegar útvarpið komÞegar útvarpið kom
Þetta sama ár mun útvarpið

hafa komið að Hvilft. Móður-
bræður Gunnlaugs gáfu Sig-
ríði móður sinni útvarpstæki
og maður kom frá Flateyri til
að tengja það. Notaðar voru
rafhlöður, batterí, eins og þá
tíðkaðist þar sem ekki var
komið sjálfrennandi rafmagn.

„Ég var eitthvað að sniglast
þarna í kring. Það var sett upp
gríðarmikið loftnet og eld-
ingavari í gluggakistuna. Svo
er hann búinn að tengja út-
varpið og ætlar að stilla það.
Þá koma allt í einu ógurleg
óhljóð og öskur út úr þessu
litla dökkbrúna tæki. Ég varð
svo hræddur að ég öskraði
líka og grenjaði eins og röddin
leyfði. Þetta atvik festist í huga
mér og ég man það vel enn í
dag.“

Þó að þessar minningar frá
því að drengurinn var þrevetur
séu grónar í huga hans kveðst
hann lítið muna frá þeim tíma
þegar hann var fjögurra og
fimm ára. Aftur á móti hefur
hann spurnir af sjálfum sér
þegar hann var tvævetur.

Árið 1930 voru byggð á
Hvilft fjárhús, hesthús og
hlaða en fjósið kom svo árið
eftir. „Ég hef sagnir af því, að

þegar verið var að steypa upp
hlöðuna hafi tveggja ára patti
verið að hrekkjast þar og falið
hamarinn. Og þegar kauði var
spurður um hamarinn, þá hafi
hann skriðið undir steypupall-
inn og sótt hann þangað.
Kannski voru líka einhverjar
sögur af því að ég hafi verið
að stela nöglum þegar fjárhús-
ið var byggt. Ég er samt ekki
viss hvort mér var sagt þetta
eða hvort mig hefur dreymt
það. Ég efast um að ég muni
þetta sjálfur.“

Gúmmískór tilGúmmískór tilGúmmískór tilGúmmískór tilGúmmískór til
að hafa í skólannað hafa í skólannað hafa í skólannað hafa í skólannað hafa í skólann

Gunnlaugur Finnsson er ná-
tengdur Barnaskóla Flateyrar,
sem seinna nefndist Barna-
og unglingaskólinn á Flateyri
en heitir núna Grunnskóli
Flateyrar.

Í fyrsta lagi var hann þar
nemandi. Í öðru lagi kenndi
hann þar með nokkrum hléum
nærfellt aldarfjórðung saman-
lagt. Og í þriðja lagi tók hann
saman ágrip af sögu skólans
þegar hann átti hundrað ára
afmæli árið 2003.

Og þá rifjast það upp þegar
Gunnlaugur fékk gúmmí-
skóna og varð harla glaður.
„Ég er auðvitað alinn upp á
skinnskóm. Reyndar er ég lík-
lega einn af fáum núlifandi
mönnum sem hafa líka gengið
á roðskóm. Þeir voru úr stein-
bítsroði og entust mjög illa.
Þegar ég byrjaði að ganga í
barnaskólann var ég svo pjatt-
aður, að mér leiddist að vera
eini krakkinn í skólanum á
skinnskóm. Þess vegna þóttist
ég hafa himin höndum tekið
þegar ég fékk gúmmískó.
Stefán Pálsson söðlasmiður
og húsgagnabólstrari á Kirkju-
bóli í Korpudal bjó þá til úr
slöngum.“

Sveinn Gunnlaugsson var
skólastjóri á Flateyri þegar
Gunnlaugur Finnsson var þar
í barnaskóla. Seinna tók Hjört-
ur Hjálmarsson tengdasonur
Sveins við skólastjórninni og
síðan Emil sonur Hjartar.
Þessir þrír menn úr sömu fjöl-
skyldu gegndu starfi skóla-
stjóra á Flateyri í sex áratugi
samfleytt.

Eftir að Gunnlaugur Finns-
son lauk barnaskólanámi var
hann einn vetur í kvöldskóla
á Flateyri. Þar kenndu þeir
Sveinn og Hjörtur og auk
þeirra Eyjólfur Jónsson, sonur
Jóns Eyjólfssonar kaupmanns
frá Kirkjubóli í Valþjófsdal.
Síðar varð Eyjólfur einn af
traustum hornsteinum Sögu-
félags Ísfirðinga. „Eyjólfur
kenndi mér það litla sem ég
lærði þá í dönsku og ensku.
Þetta var minn undirbúningur
þangað til ég fór í mennta-
skóla, fyrir utan það sem ég
lærði sjálfur heima.“

Í skóla á AkureyriÍ skóla á AkureyriÍ skóla á AkureyriÍ skóla á AkureyriÍ skóla á Akureyri

Á þessum tíma var lands-
prófið fræga (sumir segja ill-
ræmda) ekki ennþá komið til
sögunnar, þó að þess væri
skammt að bíða. Fyrsti bekk-
urinn í menntaskólunum í
Reykjavík og á Akureyri
nefndist þriðji bekkur, en þá
var talið frá fyrsta bekk í gagn-
fræðaskóla, sem tók við að
loknu prófi úr barnaskóla.
Gunnlaugur fór norður til
Akureyrar og tók þar inntöku-
próf í menntaskólann og settist
síðan í þriðja bekk. Þá hafði
sú venja skapast vestra að ung-
menni færu í menntaskóla
norður á Akureyri fremur en
til Reykjavíkur. Segja má að
Sveinbjörn elsti bróðir Gunn-
laugs hafi verið einn þeirra
sem þar ruddu brautina, en
hann lauk stúdentsprófi nyrð-
ra árið 1933.

Systkinin á Hvilft fóru svo
hvert af öðru til Akureyrar til
náms eða alls tíu af ellefu.
Bræðurnir sex fóru allir í
Menntaskólann á Akureyri og
luku stúdentsprófi en fjórar af
systrunum fimm luku þar
gagnfræðaprófi. Þrjár þeirra
urðu síðan hjúkrunarfræðing-
ar, eins og það kallast á síðari
árum, en ein fór til Svíþjóðar
í framhaldsnám í sjúkraþjálf-
un. Fimmta systirin, reyndar
sú elsta, fór hins vegar suður
en ekki norður og nam við
Kennaraskólann í Reykjavík.

Systkinahóp-Systkinahóp-Systkinahóp-Systkinahóp-Systkinahóp-
urinn frá Hvilfturinn frá Hvilfturinn frá Hvilfturinn frá Hvilfturinn frá Hvilft

Óhætt er að segja, að syst-
kinahópurinn stóri frá Hvilft í
Önundarfirði hafi plumað sig
vel í lífinu. Hér skal stuttlega
gerð grein fyrir systkinum
Gunnlaugs Finnssonar hverju
fyrir sig.

Sveinbjörn Finnsson var
elstur, fæddur 1911, dáinn
1993. Hann var hagfræðingur
og gegndi fyrstur manna starfi
verðlagsstjóra.

Ragnheiður Finnsdóttir var
næstelst, fædd 1913, dáin
2004. Hún gekk í Kennara-
skólann og stundaði kennslu
alla sína starfsævi, lengst í
Reykjavík, en einnig var hún
um árabil skólastjóri á Klé-
bergi á Kjalarnesi.

Hjálmar Finnsson var fædd-
ur 1915, dáinn 2004. Hann
var viðskiptafræðingur og var
forstjóri Áburðarverksmiðju
ríkisins í Gufunesi frá upphafi
og mjög lengi.

Sigríður Finnsdóttir er fædd
1918. Hún nam hjúkrun og
fór ung í framhaldsnám í
Bandaríkjunum, giftist þar-
lendum manni og hefur búið
vestra alla tíð.

Jakob Finnsson fæddist
1919. Hann andaðist af völd-
um botnlangabólgu sumarið
1941 og átti þá að baki einn
vetur við nám lyfjafræði í Há-
skóla Íslands.

Jóhann Finnsson fæddist
árið 1920 og lést af slysförum
árið 1973. Hann var tannlækn-
ir í Reykjavík.

Sveinn Finnsson var tví-
burabróðir Jóhanns, fæddur
1920, dáinn 1993. Hann var
lögfræðingur og var m.a. lengi
framkvæmdastjóri Verðlags-
ráðs sjávarútvegsins.

María Finnsdóttir er fædd
1922. Hún er hjúkrunarfræð-
ingur og var m.a. um tíma
forstöðukona á Kleppsspítala.

Málfríður Finnsdóttir er
fædd 1923. Hún er hjúkrun-
arfræðingur og starfaði um
skeið á Ísafirði en lengst af á
Hrafnistu í Reykjavík. Þess
má geta, að þegar Málfríður
og eiginmaður hennar, Marías
Þ. Guðmundsson, áttu heima
á Ísafirði, þá byggðu þau sér
húsið glæsilega við Miðtún
þar sem hjónin Ólína Þorvarð-
ardóttir og Sigurður Pétursson
búa nú.

Kristín Finnsdóttir var fædd
1925, dáin 1998. Hún lærði
nudd og sjúkraþjálfun í Sví-
þjóð og starfaði síðan lengst
af á Vífilsstaðaspítala.

Bóndi á HvilftBóndi á HvilftBóndi á HvilftBóndi á HvilftBóndi á Hvilft

Eftir að Gunnlaugur lauk
stúdentsprófi ákvað hann að
vera heima einn vetur og
hugsa ráð sitt. Þá lá annað
tveggja fyrir, segir hann: Að
búskapurinn legðist af eða
hann tæki við. Þá var ljóst að
hann var sá eini úr systkina-
hópnum sem þar kæmi til
greina. Um veturinn ákvað
hann að taka við búskapnum
en fara ekki í háskóla eins og
allir bræður hans höfðu gert.
Hann keypti eignarhluta for-
eldra sinna í Hvilft og fljótlega
líka næstu jörð fyrir innan,
Garða á Hvilftarströnd.

Á þessum tíma voru þrír
eigendur að Hvilft, sem var
18 hundraða jörð að fornu
mati. Þar af áttu foreldrar
Gunnlaugs ellefu hundruð,
Jón Sveinsson móðurbróðir
hans átti fjögur hundruð og
Kristrún Friðriksdóttir á Flat-
eyri, dóttir Þuríðar Magnús-
dóttur afasystur hans, átti þrjú
hundruð. Ekki löngu seinna
keypti Gunnlaugur hlut Kristr-
únar en hlut Jóns og síðar Flat-
eyrarhrepps og Ísafjarðarbæj-
ar eignaðist hann ekki fyrr en
árið 2000, eins og nánar verð-
ur greint frá.

Það var árið 1950 sem
Gunnlaugur Finnsson tók við
búsforráðum á Hvilft og þrem-
ur árum seinna varð hann eini
ábúandinn, þegar Jón móður-
bróðir hans hætti búskap og
fluttist brott. Fram að því hafði
verið tvíbýli á Hvilft og stund-
um þríbýli, enda þótt jörðin
sé mjög landlítil.

„Árið eftir að ég byrjaði að
búa var að hugsa um að kaupa
eyðibýli inni í firði, Efstaból,
sem að vísu var ekki mjög
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smíðameistari á Ísafirði sá um
verkið. Faðir minn hafði hugs-
að sér að láta Sigurð Thorodd-
sen verkfræðing teikna húsið
en hætti við það, vegna þess
að það hefði væntanlega orðið
ámóta dýrt og að reisa það.
Þess vegna teiknaði hann það
sjálfur.

Það sem mér þykir svolítið
merkilegt við þetta er að húsið
var reist í ákvæðisvinnu. Faðir
minn átti að sjá um flutninga
á öllu efni til byggingarinnar,
svo sem möl, sandi, sementi
og timbri. Aðflutt byggingar-
efni var ferjað á bát frá Sól-
bakkabryggjunni og hingað
inn eftir. Það var nú ekkert
létt verk að flytja 200 kílóa
tunnur eins og sementið kom
í.

Faðir minn fékk hestakerru
lánaða hjá Páli Rósinkranz-
syni á Kirkjubóli í Korpudal
og sótti hana vegleysu alla
leið inn eftir. Á henni flutti
hann byggingarefnið úr fjör-
unni og hingað upp eftir.
Grófa mölin var tekin hérna í
fjörunni. Hún var öll þvegin
áður en hún var notuð í steyp-
una. Enda er steypan hreinlega
eins og blágrýti. Veggirnir eru
þykkir og í steypunni er mikið
af steinum sem var raðað í
hana, eins og lengi var gert.“

BlómaskálinnBlómaskálinnBlómaskálinnBlómaskálinnBlómaskálinn
ókominn ennókominn ennókominn ennókominn ennókominn enn

„En aldrei varð lokið öllu
sem faðir minn ætlaði sér að
gera. Við dyrnar sem við köll-

samt alveg í þeim efnum.
Byggði ný hús á árunum
1955-57 fyrir 24 kýr en þá var
ég líka að heyja út um allt.
Ekki bara hér og á Görðum
heldur heyjaði ég líka öll tún
fyrir ofan Flateyri og inni í
Breiðadal, þar sem ég keypti
líka jarðarpart, og fór líka inn
í fjörð til að afla heyja. Þegar
mest var heyjaði ég eitthvað
um 1300 hestburði. En fjár-
stofninn var ekki stór í saman-
burði við kýrnar. Ég var bara
með um 40 kindur, sem ég ól
mikið á afgöngum af heyjun-
um frá kúnum og lét þær éta
það allt upp til agna. Árið 1955
byrjaði ég að byggja ný útihús.
Þar á meðal reisti ég miklar
súrheysgeymslur og setti um
tvo þriðju í vothey en þriðjung
í þurrhey.“

Íbúðarhúsið frá 1911Íbúðarhúsið frá 1911Íbúðarhúsið frá 1911Íbúðarhúsið frá 1911Íbúðarhúsið frá 1911
Íbúðarhúsið á Hvilft, sem

Finnur faðir Gunnlaugs bygg-
ði árið 1911, mun vera fyrsta
íbúðarhúsið sem byggt var úr
steinsteypu í Önundarfirði.
Árið áður höfðu þau Finnur
og Guðlaug gengið í hjóna-
band og fyrsta barnið fæddist
þeim sumarið þegar nýja
húsið reis af grunni. Þarna býr
nú Gunnlaugur einn. Húsið er
tvær hæðir og kjallari og þar
niðri bjuggu meira að segja
kýrnar á bænum líka um það
leyti sem Gunnlaugur fæddist.

Látum Gunnlaug segja frá
þessari merkilegu húsbygg-
ingu:

„Jón Sigmundsson húsa-

stór jörð en hafði mikla rækt-
unarmöguleika. Ekkert varð
samt úr því, vegna þess að
Magnús Reinaldsson bóndi á
Görðum bauð mér jörðina til
kaups. Magnús var sonur
Reinalds Kristjánssonar pósts
á Kaldá hér innar á Hvilftar-
strönd og síðar á Kaldeyri.
Garðar eru líka landlitlir og
voru upphaflega hjálenda frá
Hvilft en urðu sjálfstæð jörð á
18. öld. Garðar voru í eigu
föðurættar minnar alla 19. öld
og allt til 1924, þegar hjónin
Gróa Finnsdóttir föðursystir
mín og Guðmundur Júlíus
Jónsson sem þar bjuggu hættu
búskap.“

Hvar eru túnin?Hvar eru túnin?Hvar eru túnin?Hvar eru túnin?Hvar eru túnin?
Gunnlaugur segir að búið á

Hvilft hafi ekki verið stórt
þegar hann tók við, jafnvel
ekki á mælikvarða þess tíma.
„Nei, Hvilft hefur aldrei verið
mikil jörð. Hins vegar var hún
víða þekkt, ekki síst vegna
þess að við vorum svo mörg
systkinin og fórum öll í suðu-
pottinn á Akureyri þar sem
fólk úr öllum landshlutum
kynntist. Fólk sem hingað hef-
ur spurt á þessa leið: Hvar er
landið, hvar eru túnin? Þetta
er hrjóstrug jörð og lítil enda
treysti ég mér ekki til að fara
að búa hér nema geta búið
sæmilega og haft meira land“,
segir hann.

„Einhvern tímann var samt
sagt að ég væri lítill bóndi í
mér“, segir Gunnlaugur og
hlær. „En ég kláraði mig nú

um forstofudyrnar en eru í
rauninni bakdyr hafði hann
hugsað sér að reisa glerskála.
Það átti að vera blómaskáli
frúarinnar! Hins vegar var
strax lagt bæði rennandi vatn
í húsið og frárennsli fyrir
skolp. Faðir minn hafði í
hyggju að virkja læk hér innar
sem heitir Bjartilækur, en úr
því varð ekkert. Hann mældi
rennslið og sá að lækurinn
varð stundum of vatnslítill til
slíkra nota.

Frá upphafi var hugsað til
þess að geta geymt mó í kjall-
aranum til að þurfa ekki að
vera með móhlaða úti. Þá var
mest hitað upp með mó. Í einu
herberginu eða um fjórða parti
af kjallaranum voru hafðar
kýr. Ég gæti flett upp á því
hvað kýrnar hétu og hvað þær
mjólkuðu mikið og hvert fitu-
magnið var í mjólkinni. Faðir
minn skráði þetta allt í bækur
sem ég varðveiti enn í dag.
Hann keypti sér búnað til að
mæla fitumagnið í mjólkinni.

Páll Rósinkranzson sem
lánaði föður mínum hestakerr-
una hefur áreiðanlega haft
mikil not fyrir hana árið eftir,
1912, því að þá reisti hann
íbúðarhúsið sem enn stendur
á Kirkjubóli í Korpudal. Páll
var afabróðir minn í móður-
ætt. Það voru bræður hans sem
byggðu húsaröðina nr. 1 til
nr. 9 við Hafnarstrætið á Flat-
eyri, þeir Bergur, Sveinn afi
minn og Kjartan Rósinkranz-
synir.“

Steinhúsið sem hvarfSteinhúsið sem hvarfSteinhúsið sem hvarfSteinhúsið sem hvarfSteinhúsið sem hvarf

Til skamms tíma stóðu tvö
tvílyft íbúðarhús úr stein-
steypu á Hvilft og var stutt á
milli þeirra. Núna er bara eitt.
Húsið sem hvarf var byggt
sumarið 1948 en brotið niður
og fjarlægt fyrir sex árum. Það
var lengst af í eigu Flateyrar-
hrepps og síðan Ísafjarðarbæj-
ar og var orðið gerónýtt.

Þetta hús byggði Jón Rósin-
kranz Sveinsson, móðurbróðir
Gunnlaugs Finnssonar. Fram
að því bjó hann ásamt konu
sinni og syni í gamla húsinu á
Hvilft, sem sagt verður frá
hér á eftir. Jón mun hafa ætlað
nýja húsið fyrir þau hjónin í
ellinni, svo og fyrir Högna
son þeirra, en þau áform
breyttust og dvöl þeirra á
Hvilft varð ekki löng eftir
þetta. Einungis neðri hæðin
var innréttuð en hvorki kjallar-
inn né efri hæðin.

Þegar Jón Sveinsson og
fjölskylda hans hættu búskap
á Hvilft gaf hann Flateyrar-
hreppi húsið ásamt eignar-
hluta sínum í Hvilftarlandi og
hugsaði sér að húsið yrði gert
að elliheimili. Úr því varð hins
vegar aldrei enda þótti húsið
henta illa til þeirra nota, lík-
lega einkum vegna þess að
það var á þremur gólfum, erf-
iðar tröppur og þröngar og
allir veggir steinsteyptir og því
óhægt um breytingar sem
nauðsynlegar hefðu verið.
Þegar sveitarfélög voru sam-
einuð fyrir tíu árum komust
húsið og jarðarparturinn í eigu
Ísafjarðarbæjar.

„Svo var það árið 2000“,

segir Gunnlaugur, „sem vissir
hlutir urðu til þess að ég bauð
í húsið. Þá var það orðið ónýtt
vegna vanhirðu. Fyrstu árin
voru hinir og þessir í því um
tíma, aðallega á sumrin. Svo
var alveg hætt að hirða um
það. Leiðslur voru sprungnar,
miðstöðin ónýt, rafmagnið
ónýtt, gluggar ónýtir. Ég bauð
í jarðarpartinn sem Ísafjarðar-
bær átti og setti það skilyrði
að húsið yrði fjarlægt. Jafn-
framt bauðst ég til að taka að
mér að fjarlægja húsið fyrir
ákveðið verð. Þeir tóku tilboði
mínu og þá eignaðist ég loks-
ins Hvilftarland allt. Lét brjóta
húsið niður með stórri gröfu
og síðan var allt flutt út á
Klofning og grafið þar.“

Gamla húsið þarGamla húsið þarGamla húsið þarGamla húsið þarGamla húsið þar
sem Jón forseti gistisem Jón forseti gistisem Jón forseti gistisem Jón forseti gistisem Jón forseti gisti

Þegar húsið sem hér greindi
frá var byggt fyrir bráðum sex-
tíu árum hvarf gamla húsið á
Hvilft af sjónarsviðinu. Það
stóð nánast á sama stað og
þurfti að byrja á að rífa hluta
þess til að koma hinu nýja
upp. Frá 19. öld eru til úttektir
á þessu húsi þegar það var í
eigu Magnúsar Einarssonar,
langafa Gunnlaugs Finnsson-
ar í föðurætt, og líka þegar
það var komið í eigu Sveins
Rósinkranzsonar, afa hans í
móðurætt. Það var með einni
burst og myndarlegu timbur-
þili að framan.

„Ég fór að grúska í ýmsu í
tilefni þess að við héldum upp
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STAKKUR SKRIFAR

Framtíð flugvallar í Reykjavík
StakkurStakkurStakkurStakkurStakkur hefur

ritað vikulega pistla í
Bæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins bestaBæjarins besta í mörg

ár. Skoðanir hans á
mönnum og málefn-

um hafa oft verið
umdeildar og vakið

umræður. Þær þurfa
alls ekki að fara

saman við skoðanir
útgefenda blaðsins.
Þrátt fyrir það bera

ábyrgðarmenn
blaðsins ábyrgð á

skrifum Stakks Stakks Stakks Stakks Stakks á
meðan hann notar

dulnefni sitt.

SmáaugSmáaugSmáaugSmáaugSmáauglýsingarlýsingarlýsingarlýsingarlýsingar á 200 ára búsetuafmæli ættar-
innar á Hvilft árið 2004. Helsti
heimildamaður minn var
Kjartan Ólafsson, fyrrum rit-
stjóri og alþingismaður, sem
hefur skrifað mikið um sögu
byggðar í Vestur-Ísafjarðar-
sýslu í hinu mikla riti Firðir
og fólk. Raunar birtist þar ekki
nema lítill hluti af því sem
hann tók saman. Kjartan lét
mig hafa ljósrit af því sem
hann hafði tekið saman um
Hvilft. Þá áttaði ég mig á því
að gamla húsið sem stóð hér í
uppvexti mínum var hús
Magnúsar langafa míns. Um
það leyti sem ég fæddist eða
litlu fyrr var sett bárujárn á
húsið en áður var það með
torfþaki. Um það hef ég heim-
ildir frá Hjálmari heitnum
bróður mínum.

Fullvíst má telja að í þessu
húsi á Hvilft hafi Jón forseti
Sigurðsson gist á ferð sinni
um norðanverða Vestfirði
laust fyrir miðja 19. öld. Guð-
jón Friðriksson sagnfræðing-
ur segir frá því ferðalagi í ævi-
sögu Jóns forseta og kemur
þar fram, að Jón gisti hjá
Magnúsi á Hvilft áður en hann
hélt áfram til Ísafjarðar.

Magnús Einars-Magnús Einars-Magnús Einars-Magnús Einars-Magnús Einars-
son á Hvilftson á Hvilftson á Hvilftson á Hvilftson á Hvilft

Magnús Einarsson, bóndi,
skipstjóri og útgerðarmaður á
Hvilft (1809-1870), var stór-
merkur maður á ýmsan hátt.
Hann má teljast upphafsmað-
ur þilskipaútgerðar bænda í
Önundarfirði og öll búskapar-
ár sín á Hvilft stóð hann fyrir
útgerð á þilskipi, ýmist einn
eða með öðrum, og mun sjálf-
ur hafa verið skipstjóri allt til
1843.

Magnús var tvíburabróðir
Ásgeirs Einarssonar alþingis-
manns á Kollafjarðarnesi í
Strandasýslu og síðar á Þing-
eyrum. Nú er Magnúsar eink-
um minnst vegna þess að hann
var varaþingmaður Jóns for-
seta Sigurðssonar frá Hrafns-
eyri við Arnarfjörð. Árið 1844
var í fyrsta sinn kosið til hins
endurreista Alþingis Íslend-
inga og kom það saman árið
eftir. Allt frá þeim tíma og

og „skrúfbátana“ er hann
nefnir svo. Þrátt fyrir ítrekun
Magnúsar virðist leiðtoginn í
Kaupmannahöfn ekki hafa
sinnt þessari beiðni, enda van-
ari að fást við annað en vélar.
Í þessum efnum var bóndinn
á Hvilft langt á undan sinni
samtíð því árið 1848 voru 54
ár þangað til vél var í fyrsta
sinn sett í íslenskan fiskibát.
Á árunum upp úr 1850 fór
hugsunin um „róðrarvélina“
að leita æ fastar á Magnús og
svo fór að hann hófst sjálfur
handa við að smíða eina slíka.
Er bóndi þessi hætti búskap
og skútuútgerð árið 1858 virð-
ist hann hafa haft hug á að
kosta sér öllum til við vélar-
smíðina. Fimm árum síðar
yfirgaf hann fjölskyldu sína
og fluttist einn síns liðs norður
að Þingeyrum í Húnaþingi, í
skjól Ásgeirs bróður síns er
þangað hafði flust tveimur
árum fyrr. Í bréfi sem Ásgeir
ritaði Jóni forseta í febrúar-
mánuði árið 1864 kemst hann
svo að orði: „Nú er Magnús
bróðir minn að smíða hér sína
róðrarvél. Hann varð að hætta
við hana því Ísfirðingar brugð-
ust honum og óvíst þetta
lukkist. Hann biður kærlega
að heilsa þér.“

Þessi orð segja mikla sögu
en vekja þó upp fleiri spurn-
ingar en þau svara. Á Þingeyr-
um hélt Magnús áfram að
glíma við róðrarvélina og þar
reyndi hann líka að smíða
ýmsar aðrar vélar, meðal ann-
ars bæði sláttuvél og rakstr-
arvél, án þess þó að ná fullum
árangri. Fyrstu vélarnar af því
tagi voru svo fluttar hingað til
lands árið 1894 en þá var lið-
inn nær aldarfjórðungur frá
dauða Magnúsar á Hvilft.“

Ófermdur kirkj-Ófermdur kirkj-Ófermdur kirkj-Ófermdur kirkj-Ófermdur kirkj-
unnar þjónnunnar þjónnunnar þjónnunnar þjónnunnar þjónn

Árið 1970 var Gunnlaugur
Finnsson kjörinn fulltrúi leik-
manna á Kirkjuþingi og gegn-
di því kalli í nærri þrjá tugi
ára. Sex árum skemur átti hann
sæti í kirkjuráði. Fyrr á árum
var hann safnaðarfulltrúi í
Flateyrarsókn og stundum
íhlaupameðhjálpari þegar séra

fram til 1858 var Magnús Ein-
arsson nánasti eða einn nánasti
trúnaðarmaður Jóns í kjör-
dæmi hans og var þess vegna
nefndur sendiherra forsetans
á Vestfjörðum. Mörg sendi-
bréf Magnúsar til Jóns forseta
eru varðveitt í Þjóðskjalasafn-

inu og eru ómetanleg að heim-
ildagildi.

Róðrarvél ogRóðrarvél ogRóðrarvél ogRóðrarvél ogRóðrarvél og
heyskaparmaskínurheyskaparmaskínurheyskaparmaskínurheyskaparmaskínurheyskaparmaskínur

En Magnúsar Einarssonar
bónda á Hvilft í Önundarfirði

má minnast fyrir fleira. Kjart-
an Ólafsson skrifar:

„Árið 1848 var Magnús á
Hvilft farinn að hugsa um
„skrúfu“ sem brúka mætti
„staðinn fyrir árar“ og biður
Jón forseta að útvega sér upp-
lýsingar um þetta undratæki

Þótt undarlega komi fyrir sjónir er hægt að hafa nokkra skemmtan af um-
ræðunni um framtíð flugvallarins í Reykjavík. Þar hefur hann verið síðan í
upphafi stríðs í hálfan sjöunda áratug og þjónað íbúum Íslands og Reykvík-
ingum jafnt. Millilandaflug fór um þennan ágæta völl þar til Loftleiðir
keyptu stóru skrúfuþoturnar með Rolls Royce hreyflunum og flugu þá til og
frá Íslandi um flugvöllinn á Miðnesheiði, sem kenndur er við Keflavík. Við
sem fljúgum um Ísland kunnum að meta flugvöllinn í Vatnsmýrinni.

Hann er aðgönguhlið okkar að þjónustu sem veitt er af hálfu ríkisins eða
í raun ríkisstjórnarinnar í Reykjavík. Einfaldasta lausnin á þeim tilbúnu
vandamálum sem tengd eru innanlandsflugi er sú að flugvöllurinn verði
áfram á sínum stað eins og þegar hefur verið staðfest í samgönguáætlun.
Vilji Reykvíkingar og kjörnir fulltrúar í borgarstjórn ekki hafa flugvöllinn
lengur, þá það. Lausnin er þá enn einfaldari, að flytja miðstöð alls flugs á Ís-
landi til Keflavíkur. Þá þarf ekki að kosta rekstur flugvallar í Reykjavík. Nú
er ljóst að Íslendingar verða að reka Keflavíkurflugvöll einir, án fjár frá
Bandaríkjunum. Öll rök skynsemi hníga að því að rétt sé að nýta tækifærið
og flytja allt flug frá Reykjavík sem fyrr segir. Aðstaðan er fyrir hendi.

Þessu tilstandi myndu að vísu fylgja nokkur óþægindi. Lengra verður
fyrir okkur landsbyggðarfólk að sækja til Reykjavíkur og ljóst að ærin verð-

ur fyrirhöfnin sé veður og útlit slæmt. Mörgum klukkustundum yrði varið
í bíl eða rútu á Reykjanesbraut. Slíkt væri tímasóun. Þá er annar kostur í
stöðunni. Um leið og eftirsótt land undir byggð pólitískt rétt hugsandi
Reykvíkinga fengist í Vatnsmýrinni væri tilvalið að auka enn byggð fyrir
slíka menningarvita í Reykjavík með því að fara að hugmynd sem fyrrum
sýslumaður á Ísafirði setti fram við flugvallarkosningarnar í Reykjavík um
árið í Morgunblaðsgrein. Hann vildi flytja stjórnsýsluna til Keflavíkur.
Vert er að huga nú að þessum kosti um leið og blínt er á nýja stjórnarráðs-
byggingu í Reykjavík. Brotthvarf varnarliðsins breytir mörgu.

Niðurstaðan yrði sú að ,,rétt” hugsandi miðbæjarpólitíkusar og áhang-
endur þeirra fá sitt, land til að byggja draumahverfi, sæti á hverfiskránni og
hlaupa í næstu bókabúð til að ná sér í rétta lesefnið. Reykjavík einangrast
að vísu, en hvað varðar þetta fólk um aðra íbúa Íslands? Vitlausasta hug-
myndin væri sú, rætist þessi umdeilanlega niðurstaða, að búa til nýjan
flugvöll á Lönguskerjum eða Hólmsheiði. Hve skammur tími líður uns
meira land vantar undir hús?

Galli er þó að nýja hátæknisjúkrahúsið á að rísa við Vatnsmýrina. Hagur
þeirra er nýta sjúkraflug versnar. Er ekki rétt að reisa það í Keflavík vilji
Reykvíkingar ekki bera skyldur höfuðborgar?

Til leigu er íbúð í miðbæ Ísafjarð-
ar. Uppl. í síma 848 4313.

Til sölu eða leigu er 5 herbergja
sérbýli á góðum stað á eyrinni.
Sér garður með sólpalli og gott
geymslupláss. Laust frá 15.
júní. Uppl. í síma 844 5733.

Til sölu er dráttarkrókur á bif-
reið. Á sama stað óskast að
taka á leigu fellihýsi eða tjald-
vagn í 2-3 helgar í sumar. Uppl.
í síma 456 4756 og 865 4756.

Áttu gömul húsgögn sem þú
þarft að losna við eða vilt selja
fyrir lítið. Mig vantar borð og
stóla, rúm, lítinn ísskáp og jafn-
vel fleira. Uppl. í síma 456 7672.

Grunnvíkingar! Hið árlega
sum-arkaffi verður haldið á
Hótel Ísafirði sunnudaginn 14.
maí kl. 15.

Félag hjartasjúklinga á Vest-
fjörðum heldur aðalfund sinn
sunnudaginn 14. maí kl. 14:00
í Guðmundarbúð.

Foreldrar! Umsókn um sumar-
dvalarstyrki hjá Styrktarfélagi
fatlaðra rennur út 26. maí 2006.
Sendið umsóknir í pósthólf 288
á Ísafirði.

Til sölu er Toyota RAV4 árg. 01
ekinn 51 þús. km. Sjálfskiptur
og mjög vel með farinn. Uppl. í
síma 861 8228.

Köfunarnámskeið fyrir PADI í
Reykjanesi. Uppl. gefur Halli í
síma 864 7327.
Óskum eftir 2-3ja herb. íbúð til
leigu á Ísafirði á viðráðanlegu
verði frá og með 1. júlí. Uppl. í
síma 825 2938.

Til sölu er Toyota Avensis árg.
99, ekinn 110 þús. km. Bein-
skiptur og vel með farinn. Uppl.
í síma 863 3880 (Gunnar).

Til sölu er Echostar gervihnatta-
móttakari með innbyggðri stýr-
ingu fyrir mótor og minni. Uppl.
í síma 456 7557 eftir kl. 19.

Til leigu er 2-3ja herb. íbúð frá
1. júní. Uppl. í síma 699 2392.
Til sölu eru 15" stálfelgur und-
an Toyota Avensis. Upplýsing-
ar í síma 862 4158 (Sigurður).

Til sölu er 19 feta Palomino
fellihýsi árg. 97 með fortjaldi.
Verð kr. 330-350 þús. Upplýs-
ingar í síma 898 4043.

Til sölu eru ný sumardekk, 205/
55R16. Upplýsingar í síma 456
4962 og 691 2531.

Óska eftir rúmgóðum bílskúr
til leigu. Uppl. í síma 456 4148.

KirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarfKirkjustarf
Kvöldguðsþjónusta á létt-
um nótum verður í Hnífs-

dalskapellu kl. 20:00 á
sunnudag. Gospelkórinn

syngur.
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Lárus Þ. Guðmundsson var
prestur í Holti. Árið 1994 var
hann kjörinn í sóknarnefnd
og varð formaður hennar árið
eftir.

„Þess vegna var ég sóknar-
nefndarformaður þegar slysið
varð á Flateyri fyrir rúmum
tíu árum. Ég kunni svo ekki
við annað en að halda áfram
starfinu við endurbyggingu
kirkjugarðsins eftir snjóflóð-
ið. Það tók fimm ár og tókst
vel. Að öðru leyti skákaði ég
öllum trúnaðarstörfum frá mér
þegar ég varð sjötugur á
lokadaginn árið 1998.“

Og þrátt fyrir alla þessa
þjónustu við kirkjuna er hann
ófermdur. Og fer líklega
naumast að láta ferma sig úr
þessu.

„Ég vissi að Sigurbirni bisk-
upi var kunnugt um að ég væri
ófermdur þegar ég var kosinn
á Kirkjuþing. Það skiptir engu
máli, sagði Sigurbjörn, hann
er skírður.“

En hvernig má þetta vera,
að ófermdur maður skuli hafa
gegnt öllum þessum trúnaðar-
störfum í þágu kristinnar
kirkju og safnaðar hennar í
Flateyrarsókn? Hvers vegna
var hann ekki fermdur?

Gunnlaugur fer ekki út í þá
hluti í smáatriðum. Samt er
helst á honum að skilja, að
einhver skoðanamunur á trú-
málum eða túlkun á ferming-
unni milli foreldra hans, ann-
ars eða beggja, og séra Jóns
Ólafssonar í Holti, hafi valdið
því að sex yngstu börnin á
Hvilft voru ekki látin sækja
fermingarfræðslu.

„Þegar ég komst á ferming-
araldur sagði pabbi við mig
að ég réði því sjálfur hvort ég
léti ferma mig. Ég mætti það
alveg ef ég vildi“, segir Gunn-
laugur. En eins og áður segir
hefur hann ekki látið verða af
því enn.

Þrátt fyrir þetta kveðst
Gunnlaugur ekki vita annað
en mikill vinskapur hafi verið
milli hans fólks og séra Jóns í
Holti. Og vissulega annaðist
séra Jón öll prestsverk fyrir
fjölskylduna önnur en ferm-
ingar, svo sem jarðarfarir og
hjónavígslur og yfirleitt allt
þar sem prests þurfti við.

Gunnlaugur segir að for-
eldrar hans hafi verið trúað
fólk. Mjög lengi voru haldnir
húslestrar á Hvilft á föstunni
og alltaf var hlustað á messuna
í útvarpinu nema yfir sumar-
tímann. „Messusiðum var
fylgt undir útvarpsmessunni“,
segir Gunnlaugur. „Þannig
stóðu allir upp þegar sagt var:
Takið hinni postullegu kveð-
ju. Mér var meinilla við það
þegar messur voru klukkan
tvö, því að það var sá tími
þegar maður var úti að leika
sér á veturna, ekki síst þegar
skíðafæri var.“

Brúðkaupi frestaðBrúðkaupi frestaðBrúðkaupi frestaðBrúðkaupi frestaðBrúðkaupi frestað

Flestu fólki mun brúð-
kaupsdagurinn minnisstæður.
Gunnlaugi Finnssyni er hann
ennþá minnisstæðari en ella
vegna þess, að fresta þurfti
hjónavígslunni um tvær klst.
Athöfnin átti að fara fram
klukkan tvö og búið var að

bjóða fólki í brúðkaupið. Á
síðustu stundu þurfti verðandi
brúðgumi hins vegar að
hlaupa í hús í þorpinu til að
láta vita að athöfnin yrði ekki
fyrr en klukkan fjögur.
Tengdamóðir Gunnlaugs kom
til brúðkaupsins frá Ísafirði
með Fagranesinu en skipinu
seinkaði vegna breytingar sem
gerð var á áætlun þess í þessari
ferð.

Þetta var kirkjubrúðkaup í
Flateyrarkirkju undir mitt
sumar 1952. Prestur var séra
Jón Ólafsson í Holti, sem
þarna fékk að vígja Gunnlaug
í hjónaband frammi fyrir guði
og mönnum þó að hann hafi
ekki fengið að staðfesta skírn
hans á sínum tíma.

Eiginkona Gunnlaugs var
Sigríður Jóhanna Bjarnadóttir
frá Ögurnesi í Ísafjarðardjúpi.
Hún var dóttir Bjarna Einars
Einarssonar, sem lengi var
útgerðarmaður, bátsformaður
og fisktökumaður fyrir Ás-
geirsverslun á Ísafirði, og
Halldóru Sæmundsdóttur
konu hans. Sigríður var líkt
og Gunnlaugur yngst í mjög
stórum systkinahópi.

Þau hjónin slitu samvistum
árið 1983 og Sigríður andaðist
seint á síðasta ári. Þau eign-
uðust sjö börn, fimm dætur
og tvo syni. Elst er Sigurlaug,
f. 1953, síðan koma Halldóra
Valgerður, f. 1955, María, f.
1956, Finnur Magnús, f. 1958,
Bergljót, f. 1960, Birna, f.
1961, og Einar Þór, f. 1964.

„Félagsmálafrík“„Félagsmálafrík“„Félagsmálafrík“„Félagsmálafrík“„Félagsmálafrík“

Eins og fram hefur komið
gegndi Gunnlaugur fjölmörg-
um trúnaðarstörfum af ýmsu
tagi. Og byrjaði ungur. Segist
halda að strax í Menntaskól-
anum á Akureyri hafi hann
verið hálfgert félagsmálafrík,
eins og núna er komist að orði.
„Þetta loddi síðan við mig.
Svo þvældist maður í hrepps-
nefnd mjög snemma“, segir
hann.

Ef stiklað er yfir feril Gunn-
laugs Finnssonar í þessum
efnum, þá má nefna að hann
var í stjórn Héraðssambands
Vestur-Ísafjarðarsýslu 1951-
66, formaður Félags ungra
framsóknarmanna í Vestur-
Ísafjarðarsýslu 1953-62, í
miðstjórn Framsóknarflokks-
ins 1959-86, í hreppsnefnd
Flateyrarhrepps 1954-58 og
1962-78, þar af oddviti 1966-
70 og 1974-78, fulltrúi á fund-
um Stéttarsambands bænda
1967-75, í stjórn Kaupfélags
Önfirðinga 1964-83, formað-
ur Fjórðungssambands Vest-
firðinga 1970-74, kirkju-
þingsmaður 1970-98, í kirkju-
ráði íslensku þjóðkirkjunnar
1976-98, í sýslunefnd Vestur-
Ísafjarðarsýslu 1974-78, í
stjórn Hjálparstofnunar kirkj-
unnar 1983-88 og þingkjörinn
skoðunarmaður reikninga
Búnaðarbanka Íslands um
árabil. Auk þess starfaði hann
í stjórnskipuðum nefndum,
sem unnu að samningu og
endurskoðun laga um kirkju-
mál og um verkaskiptingu og
tekjuskiptingu ríkis og sveitar-
félaga.                           

– hþm

AUGLÝSING UM DEILISKIPULAG
Í TUNGUDAL, ÍSAFJARÐARBÆ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar auglýsir
hér með tillögu að deiliskipulagi fyrir
útivistarsvæði í Tungudal, Skutuls-
firði, skv. 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997 með síðari breyt-
ingum.
Deiliskipulagstillagan tekur til úti-
vistarsvæðis almennings í Tungudal
og afmarkast af þjóðvegi 60 í suður,
skíðasvæði Tungudals í vestur, Skóg-
arbraut að tjaldsvæði í norður og
íbúðabyggð skv. aðalskipulagi í aust-
ur.
Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir
að innan þessa svæðis verði almennt
útivistarsvæði með göngustígum,
tjaldsvæði, golfvelli og skógræktar-
svæðum.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis
á bæjarskrifstofunum í Stjórnsýslu-
húsinu á Ísafirði frá 11. maí 2006 til
og með 8. júní 2006.
Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta er hér með gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillöguna. Skrif-
legum athugasemdum skal skilað á
bæjarskrifstofur Ísafjarðarbæjar,
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísa-
firði, eigi síðar en 22. júní 2006.
Þeir sem ekki gera athugasemdir við
breytingartillöguna fyrir tilskilinn
frest teljast henni samþykkir.

Ísafirði, 5. maí 2006,
Stefán Brynjólfsson,

 byggingarfulltrúi.

SUMARVINNA
Flokkstjórar óskast til starfa í Vinnu-
skóla Ísafjarðarbæjar á komandi
sumri. Starfsemi hefst síðari hluta
maí mánaðar og lýkur í ágúst.
Umsóknareyðublöð liggja frammi á
bæjarskrifstofunni og á skrifstofu
Gamla apóteksins á Ísafirði. Þar má
einnig fá nánari upplýsingar um starf-
semi komandi sumars.
Auglýst verður eftir unglingum til
starfa fljótlega. Nánari upplýsingar
um Vinnuskólann fást í símum 456
5700, 456 3808 og 863 3806.

Forstöðumaður
bókasafns

Auglýst er eftir bókasafnsfræðingu til
þess að gegna starfi forstöðumanns bóka-
safns við Menntaskólann á Ísafirði frá 15.
ágúst nk. Starfið felst m.a. í að gera áætl-
anir um starfsemi safnsins og umsjón með
daglegum rekstri þess, skráningu, vali og
innkaupum bóka, að leiðbeina nemendum
og kennurum og notkun safnsins, aðstoða
við upplýsingaöflun, kynna starfsemi safns-
ins innan skólans og fylgjast með nýjung-
um á sviði bókasafns- og upplýsingafræða.
Kjör eru samkvæmt stofnanasamningi við
Félag bókasafnsfræðinga frá 2003.

Skriflegar umsóknur þurfa að berast fyrir
mánudaginn 22. maí 2006 til Ólínu Þor-
varðardóttur, skólameistara Menntaskól-
ans á Ísafirði, pósthólf 97, 400 Ísafirði.

Allar nánari upplýsingar veitir skólameist-
ari í síma 450 4401.
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Sumarstarf
Starfsmann vantar í Vínbúð ÁTVR á Ísa-

firði til afleysinga í sumarleyfum frá 28. maí
til 24. ágúst. Reglusemi áskilin. Lágmarks-
aldur er 20 ár. Skila þarf inn sakarvottorði.

Umsóknir berist verslunarstjóra, sem einn-
ig veitir nánari upplýsingar á staðnum eða
í síma 456 3455.

Aðalfundur
Aðalfundur Styrktarfélags fatlaðra á Vest-

fjörðum verður haldinn 17. maí nk. kl. 16:30
í Hæstakaupstaðarhúsinu.

Kosning nýrrar stjórnar.
Allir félagsmenn eru hvattir til að mæta.
Aðstandendur eru sérstaklega velkomnir.

Stjórnin.

Atvinna
Starfsmaður óskast til framtíðarstarfa við

bílaþrif og hreingerningar. Við leitum að
heiðarlegum einstaklingi sem getur unnið
sjálfstætt og lært nýjar aðferðir.

Föst byrjunarlaun eru um kr. 200 þúsund
á mánuði. Lágmarksaldur er 25 ár.

Upplýsingar í síma 456 5198 eða á net-
fanginu massi@massi.is

Atvinna
Hörkuduglegt og sjálfstætt starfsfólk

vantar í Blómaturninn í sumar.
Upplýsingar veittar á staðnum.
Blómaturninn, Ísafirði.

Boxið er herramannsíþrótt
Ísfirðingurinn Lárus Mikael

Knudsen Daníelsson er Ís-
landsmeistari í hnefaleikum í
þungavigt 19 ára og eldri.
Hann vann titilinn á fyrsta Ís-
landsmeistaramóti í hnefaleik-
um sem haldið var í yfir 50 ár.
Keppendur voru 47 og var
keppt í 11 flokkum. Síðasta
hnefaleikameistaramót á Ís-
landi var haldið 6. maí 1953 í
Hálogalandi. Hnefaleikaiðk-
un var bönnuð á Íslandi frá
1956 til 2002 en þá voru lög
um áhugamannahnefaleika
samþykkt á Alþingi. Í dag eru
starfandi sjö hnefaleikafélög
á landinu.

Hversu langan tíma tekur
það að undirbúa sig fyrir
svona mót.

„Mótið var helgina eftir
páska og ég stundaði stífar
æfingar í tæpan mánuð fyrir
það. Ég er aðallega einn að
æfa og legg því meiri áherslu
á þol og þess háttar. Ég fæ
voðalega litla tækniþjálfun þar
sem ég bara að þjálfa einn.“

– Nú ert þú fyrsti Íslands-

meistari í hnefaleikum í rúma
hálfa öld.

„Já, í þungavigt. Það voru
ellefu flokkar á mótinu og í
mínum flokki kepptu þrír.
Upprunalega voru keppend-
urnir sex en þrír hættu við
keppni af einhverjum ástæð-
um.“

– Hvernig kom það til að
þú fékkst áhuga á hnefaleik-
um?

„Það var boðið upp á æfing-
ar í Studíó Dan. Ég ákvað að
prófa og hef verið í þessu síð-
an. Það eru komin um tvö ár
síðan. Ég veit ekki hvað það
er sem gerir það að verkum að
ég fíla box. Þetta er bara mjög
gefandi íþrótt. Það er mikið
meira sem spilar inn en að
bara standa og kýla einhvern.
Ég tel þetta vera erfiðustu
íþróttina andlega séð. Maður
þarf að vera í góðu formi bæði
á líkama og sál.“

– Nú hefur þú verið að vinna
að því að koma hnefaleikum
á framfæri á Ísafirði undan-
farin ár er það ekki rétt?

„Ég er allavega að þjálfa í
Studíó Dan en það er nú
enginn gríðarlegur fjöldi sem
er að æfa. Það eru nokkrir
strákar en þeir sem vilja er
frjálst að mæta. Ef einhver
vill prófa þá er hann velkom-
inn að kíkja á æfingu. Ég er
samt sá eini sem er að æfa til
þess að keppa á Ísafirði.“

– Finnst þér vinsældir
íþróttarinnar fara vaxandi á
Íslandi eða er þetta bóla sem
springur?

„Ég myndi segja að vin-
sældirnar fari vaxandi. Það
kom smá lægð í fyrra en svo
var farið að halda litlar keppnir
á milli klúbba og þvíumlíkt
og þá eykst áhuginn. Þá hefur
fólk eitthvað að stefna að. Svo
er fullt af fólki sem stundar
íþróttina til þess að auka út-
hald og halda sér í formi en er
ekki að keppa. Íþróttin reynir
mun meira á mann en fólk
heldur. Þó það virðist ekki
mikið vera að ske þá er líkam-
inn stífur allan tímann. Maður
þarf alltaf að passa stöðuna.“

– Fá boxarar mörg tækifæri
til þess að keppa, eru hnefa-
leikamót tíð á Íslandi?

„Það er mjög misjafnt og
það er mjög lítil reynsla komin

Lárus með bikarinn fyrir Íslandsmeistaratitilinn.

á þetta því það eru bara nokkur
ár síðan hnefaleikar voru
leyfðir á Íslandi á ný. Í fyrra
var bara ein eða tvær keppnir
en árið þar áður voru um fimm
keppnir. Nú virðist því vera
að fjölga aftur.“

– Fyrir ári síðan tefldu öll
hnefaleikafélög innan vé-
banda ÍSÍ fram sínum bestu
mönnum gegn úrvalsliði lög-
regludeildar í Bretlandi. Lárus
var meðal keppenda.

„Lögreglan í Bretlandi held-
ur utan um klúbba þar sem
þeir halda fólki af götunum,
og á réttri braut, meðal annars
með því að bjóða því að æfa
hnefaleika. Nokkrir menn úr
slíku prógrammi komu til Ís-
lands og kepptu við boxara
héðan.“

– Hvernig var að keppa við
erlenda boxara?

„Það var nú enginn munur
á því. Ég veit ekki í hvaða
gæðaflokki þeir voru í Bret-
landi en þeir voru mjög svip-
aðir og Íslendingarnir. Þetta
var bara mjög gaman.“

– Eru margir á Íslandi að
æfa af einhverri alvöru?

„Já, þeir eru alveg þó nokkr-
ir. Það eru sjö klúbbar um allt
land þó flestir séu í Reykjavík.

Þeir sem stunda íþróttina
þekkja til hver annarra og vita
hverjir eru í hvaða klúbbi og
svoleiðis. Þegar ég fer suður
kíki ég á æfingar hjá öðrum
klúbbum. Ég hef farið á nokk-
rar æfingar hjá Hnefaleikafé-
lagi Reykjavíkur og þjálfarinn
þar hefur hjálpað mér heilmik-
ið. Hann heitir Fabio og kemur
frá Bretlandi. Maður lærir
heilmargt á því að boxa við
aðra en ég fer bara alltof sjald-
an suður. Mig vantar smá
reynslu upp á það að gera,
það er allt annað að standa
fyrir framan mann en púða.
Púðinn stendur náttúrulega
alltaf kyrr og gerir ekki neitt á
móti.“

– Er hægt að bera hnefa-
leikaíþróttina saman við aðrar
íþróttir og nýta reynslu frá
öðrum sviðum?

„Hnefaleikar eru ólíkir öðr-
um íþróttum, þeir eru allt
öðruvísi uppbyggðir en t.d.
karate. Það hjálpar til að vera
í góðu formi fyrir því þá þarf
maður ekki að leggja of mikla
áherslu á það. En maður þarf
að breyta vöðvanotkuninni.
Boxið reynir mikið á hendur,
fætur og bak.“

Að bera virðinguAð bera virðinguAð bera virðinguAð bera virðinguAð bera virðingu
fyrir andstæðingnumfyrir andstæðingnumfyrir andstæðingnumfyrir andstæðingnumfyrir andstæðingnum

– Það var mjög umdeilt
hvort leyfa ætti hnefaleika á
Íslandi á ný vegna þess að
þetta væri svo hættulegt sport,
hvað finnst þér um það?

„Það getur verið hættulegt
en er það ekki ef rétt er farið
að hlutunum. Það eru mjög
stífar reglur sem þarf að fylgja
og farið að öllu með gát. T.d.
þegar menn eru að keppa og
annar fær blóðnasir sem ekki
er hægt að stoppa strax þá er
bardaginn búinn. Menn eru
ekki látnir halda áfram ef þeir
fá skurð eða önnur meiðsli.
Þetta er ekki eins og hjá at-
vinnumönnunum. Alls ekki,
þetta er allt annað mál. Við
erum líka með hlífar og meira
að segja hanskarnir eru mun
þykkri en í atvinnumennsk-
unni til þess að valda ekki
skaða.“

– Fá boxarar útrás fyrir of-
beldishneigð íþróttinni eða
eykst hún kannski?

„Maður fær útrás í boxinu
en það ýtir ekki undir ofbeldis-
hneigð. Maður verður aldrei
reiður í boxinu, maður reynir
bara að gera sitt besta og passa
að verða ekki sleginn. Mér
finnst box vera mun rólegra
heldur en t.d. körfubolti og
fótbolti. Menn verða ekki eins
æstir og ekki að öskra á hvorn
annan. Boxið er herramanns-
íþrótt og það er lagt mikið
upp úr því að bera virðingu
fyrir andstæðingnum.“

Hefur ekkiHefur ekkiHefur ekkiHefur ekkiHefur ekki
tapað bardagatapað bardagatapað bardagatapað bardagatapað bardaga

– Nú vita ekki margir um
hvað íþróttin snýst annað en
það sem fólk sér í kvikmynd-
um og sjónvarpinu, stendur
til að reyna ráða bót á því og
kynna íþróttina fyrir almenn-
ingi?

„Já, til dæmis með því að
halda Íslandsmeistaramót.
Það voru margir áhorfendur
og svo var bein útsending frá
keppninni í sjónvarpinu. Svo
er stefnt að því að halda mótið
aftur á næsta ári.“

– Ætlar þú að verja titilinn
að ári?

„Ég ætla að reyna það. Ann-
ars getur verið leiðinlegt
stundum að æfa einn og það
valdið metnaðarleysi. En
maður lætur sig hafa það.“

– Er það ekki enn aðdáun-
arverðara að hafa fengið tit-
ilinn þar sem þú æfir við erf-
iðari aðstæður en aðrir?

„Ég veit það ekki. Ég hef
ekki tapað ennþá þannig að
mér fannst mótið vera eins og
hver önnur keppni. Ég hafði
keppt við þann sem ég lenti á
móti í úrslitunum og vann
hann en þó naumlega. Nú var
ég kominn í form og var því
nokkuð viss um að geta unnið
hann aftur. Það munaði samt
ekkert miklu. Af fimm dómur-
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um dæmdu þrír mér í hag og
tveir honum. Það var því ekk-
ert gríðarlegur munur.“

– Hvað eru margir að keppa
í þínum þyngdarflokki?

„Ætli þeir séu ekki um átta
sem geta verið að keppa. Það
er erfitt að finna fólk fyrir
þungavigtina sem er í formi
og getur verið að keppa. Þó
maður sé nógu þungur þá er
ekki hægt að fara beint úr lyft-
ingum yfir í hnefaleika. Maður
þarf að hafa einhverja snerpu
og til að ná henni þarf að æfa
í nokkur ár. Fyrir mitt leiti er
þungavigtin leiðinlegasti
flokkurinn. Það er skemmti-
legra í nettari flokkunum því
þá er meira að gerast. Meiri
hraði og fleiri högg.“

– Hefurðu meiðst í boxinu?
„Nei, ég hef aldrei meiðst. Í

mesta lagi fengið glóðarauga
en aldrei meira en svo að geta
mætt í vinnu strax aftur.“

– Eru einhverjir hnefaleika-
menn á Íslandi sem huga að
atvinnumennskunni?

„Það held ég ekki. Ef ein-
hverjir eru að því þá fara þeir
út en maður þarf að ná ansi

mikilli færni til þess. Á Ólym-
píuleikinum eru loturnar fjórar
og tvær mínútur hver en í
atvinnumennskunni eru lot-
urnar tólf og þrjár mínútur
hver. Það er því mikill munur
þar á. Maður þarf að vera bú-
inn að vera ansi lengi í þessu
til þess að vera kominn í þann
klassa að geta reynt fyrir sér á
því stigi.

Þótt að boxið sé tiltölulega
nýtt núna þá eru menn fyrir
sunnan sem stunduðu hnefa-
leika í gamla daga áður en
þeir voru bannaðir. Einn sem
er á áttræðisaldri æfir tvisvar í
viku. Þetta er ekkert frekar
fyrir þá ungu. Ef maður hefur
skrokkinn í þetta þá getur hver
sem er stundað það.“

– Sérðu það þig fyrir þér að
þú munir iðka box fram eftir
aldri?

„Ég veit það ekki. Ég á eftir
að gera þetta í nokkur ár í
viðbót allavega svo sér maður
bara til“, segir Lárus Mikael
Knudsen Daníelsson Íslands-
meistari í þungavigt.

– thelma@bb.is
Lárus í sigurvímu eftir úrslitabardagann í Íslandsmeistarakeppninni í hnefaleikum.

Skemmtileg tilviljun
Úlfar Önundarson eigandi

fyrirtækisins Úlfar ehf. var
staddur í Englandi á dögun-
um þar sem hann skoðaði
verksmiðju vélaframleið-
andans JCB. Hann er að
kaupa hjólaskóflu frá þeim
og svo skemmtilega vildi til
að hún var á færibandinu
þegar hann var staddur í

verksmiðjunni. „Þetta var
skemmtileg tilviljun því við
höfðum ekki hugmynd um
þetta. Ég vissi að hjólaskóflan
mín færi að verða tilbúin en
ekki að það væri svona stutt í
það, en það voru þarna sér-
fræðingar hjá sem sögðu mér
að þetta væri vélarnúmerið
mitt“, segir Úlfar sem lét að

sjálfsögðu smella af mynd af
sér og Kristínu dóttur sinni
sem var með í för, fyrir framan
nýju hjólaskófluna.

Hjólaskóflan er væntanleg
til landsins í lok maí en þetta
er 3. nýja vélin sem fyrirtækið
kaupir á 1 og ½ ári. Fyrsta
verkefni hjólaskóflunnar þeg-
ar hún kemur til landsins

verður að sögn Úlfars senni-
lega norður á Vatnsnesi í

Húnavatnssýslu. „Hún verður
þar að vinna malarslitlag og

Kristín ætlar að vera á henni
í sumar“, segir Úlfar.
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Auglýsing um framboð vegna almennra
sveitarstjórnarkosninga 27. maí 2006

Eftirtaldir framboðslistar bárust yfirkjörstjórn Bolungarvíkur fyrir lok framboðsfrests vegna sveitarstjórnarkosninga er fram fara þann
27. maí 2006 og hafa verið úrskurðaðir gildir.

Bolungarvík 7. maí 2006,
Yfirkjörstjórn í Bolungarvík

Anton Helgason, Sólrún Geirsdóttir, Halldóra Óskarsdóttir

A-listi Afls til áhrifa
1.    Anna Guðrún Edvardsdóttir, verkefnistjóri,

   Hjallastræti 22, Bolungarvík.
2.    Anna Sigríður Jörundsdóttir, snyrtifr./kennari,

   Miðstræti 16, Bolungarvík.
3.    Jón Steinar Guðmundsson, smiður, knattsp.þj.,
       Hlíðarstræti 21, Bolungarvík.
4.   Katrín Gunnarsdóttir, háskólanemi/kennari,

    Hjallastræti 24, Bolungarvík.
5.    Guðríður Guðmundsdóttir, aðstoðarleiksk.stjóri,

   Hjallastræti 16, Bolungarvík.
6.   Guðjón Ingólfsson, sjómaður/búfræðingur,

   Heiðarbrún 3, Bolungarvík.
7.   Elín Elísabet Ragnarsdóttir, háskólanemi,

   Traðarstíg 4, Bolungarvík.
8.   Hrafnhildur Sigurgeirsdóttir, bankastarfsmaður,

   Dísarlandi 14, Bolungarvík.
9.   Guðrún Valdís Benediktsdóttir, húsmóðir,

   Bakkastíg 6b, Bolungarvík.
10. Rúnar Arnarson, íþróttaþjálfari,

   Völusteinsstræti 2a, Bolungarvík.
11. Lucyna Gnap, fiskverkakona,

   Vitastíg 7, Bolungarvík.
12. Guðbjartur Jónsson, skipstjóri,

   Hjallastræti 38, Bolungarvík.
13. Sunna Reyr Sigurjónsdóttir, búfræðingur/bóndi,

   Ósi, Bolungarvík.
14. Bjarni Pétur Jónsson, framhaldsskólakennari,

   Hjallastræti 28, Bolungarvík.

D- listi. Listi Sjálfstæðisflokks
1.    Elías Jónatansson, iðnaðarverkfræðingur,

   Grænuhlíð 19, Bolungarvík.
2.    Ragna Jóhanna Magnúsdóttir, veitingamaður,

   Hólastíg 1, Bolungarvík.
3.    Baldur Smári Einarsson, viðskiptafræðingur,

   Holtastíg 1, Bolungarvík.
4.    Elín Jónína Jónsdóttir, viðskiptafræðingur,

   Holtabrún 1, Bolungarvík.
5.    Sölvi Rúnar Sólbergsson, tæknifræðingur,

   Hlíðarstræti 8, Bolungarvík.
6.    Jóhann Þór Ævarsson, málarameistari,

   Heiðarbrún 1, Bolungarvík.
7.    Benedikt Sigurðsson, sjómaður,

   Hlíðarvegi 15, Bolungarvík.
8.    Guðrún Soffía Huldudóttir, aðhlynning aldraðra,

   Miðstræti 17, Bolungarvík.
9.    Þuríður Guðmundsdóttir, verkakona,

   Skólastíg 13, Bolungarvík.
10.  Ewa Szuba Snorrason, starfsmaður á leikskóla,

   Hjallastræti 17, Bolungarvík.
11.  Hafþór Gunnarsson, pípulagningameistari,

    Holtabrún 12, Bolungarvík.
12.  Guðbjartur Flosason, framleiðslustjóri,

   Höfðastíg 18, Bolungarvík.
13.  Daðey Steinunn Einarsdóttir, fjármálastjóri,

   Hólastíg 5, Bolungarvík.
14.  Halldóra Haflína Kristjánsdóttir, aðst.skólastjóri,

   Völusteinsstræti 2, Bolungarvík.

K-listi Bæjarmálafélags Bolungarvíkur
1.    Soffía Vagnsdóttir, tónlistarkennari,

   Þjóðólfsvegi 9, Bolungarvík.
2.    Gunnar Hallsson, forstöðumaður Árbæjar,

   Hjallastræti 23, Bolungarvík.
3.    Jóhann Hannibalsson, bóndi,

   Hanhóli, Bolungarvík.
4.    Auður Ragnarsdóttir, nemi,

   Traðarlandi 17, Bolungarvík.
5.    Falur Þorkelsson, sjómaður,

   Grundarhóli 1, Bolungarvík.
6.    Guðmundur Óskar Reynisson, verkamaður,

   Traðarlandi 19, Bolungarvík.
7.    Ragnheiður Ása Ingvarsdóttir, sjúkraliði,

   Traðarstíg 1, Bolungarvík.
8.    Guðlaug Bernódusdóttir, húsmóðir,

   Holtabrún 4, Bolungarvík.
9.    Lárus Benediktsson, formaður VLSB,

   Holtabrún 17, Bolungarvík.
10.  Maria Jolanta Kowalczyk, tónlistarkennari,

   Hjallastræti 25, Bolungarvík.
11.  Gunnar Sigurðsson, járniðnaðarmaður,

    Hólsvegi 6, Bolungarvík.
12.   Alda Karen Sveinsdóttir, húsmóðir,

    Hlíðarstræti 6, Bolungarvík.
13.   Hörður Snorrason, smíðanemi,

    Hjallastræti 37, Bolungarvík.
14.   Elías Ketilsson, sjómaður,

    Þjóðólfsvegi 3, Bolungarvík.

Björgmundur Örn Guðmundsson, Framsóknarflokki skrifar

Núna er tækifærið
Til að Ísafjarðarbær þróist

og eflist þurfum við að huga
vel að þeim markmiðum sem
við höfum fyrir samfélagið
okkar. Á tímum mikilla breyt-
inga og þar af leiðandi mikilla
tækifæra verðum við að setja
okkur skýr markmið. Fram-
sóknarmenn í Ísafjarðarbæ
hafa mjög skýr markmið fyrir
sveitarfélagið okkar. Framtíð
okkar þarf í fyrsta lagi að
byggja á góðri þjónustu fyrir
íbúana og að þjónustan sé þar
sem íbúarnir eru. Leik- og
grunnskólar í öllum kjörnun-
um eru forsenda fyrir því að
fólk vilji setjast þar að.

Í öðru lagi þarf skipulag og
þjónusta að vera stöðugt í end-
urskoðun bæði til að styðja
við atvinnulífið og að fólkinu
líði vel. Í þriðja lagi þarf stefna
í atvinnumálum að vera skýr
eða öllu heldur hvar vaxta-
möguleikar eiga að vera.
Framsóknarmenn hafa sagt að
mjög mikilvægt sé að auka
fjölbreytni í atvinnuháttum og
stuðla að því að atvinna fyrir
háskólamenntað fólk aukist í
sveitarfélaginu.Helstu vaxtar-
broddarnir eru í ferðaþjón-
ustu, iðnaði og rannsóknar-

verkefnum. Allt þetta höfum
við verið að byggja upp ásamt
því að styðja við bakið á þeim
hefðbundnu atvinnugreinum
sem einkennt hafa Vestfirði
þ.e. sjávarútveg og landbúnað.

Með tilkomu Háskólaseturs
Vestfjarða hefur verið stigið
mikilvægt skref í átt til þess
að styrkja rannsóknarstarf og
iðnað á svæðinu. Sífellt stærri
hópur ungs fólks útskrifast
með háskólamenntun og það
er sá jarðvegur sem er okkur
Vestfirðingum mjög mikil-
vægur. Þó menntun sé ekki
lausnin ein og sér þá er hún
mjög mikilvægt verkfæri í
þróun samfélagsins.

Við sem höfum verið að
vinna í atvinnulífinu undan-
farin ár höfum tekið eftir
ákveðinni breytingu. Einstakl-
ingar eru farnir að hugsa út
fyrir fjörðinn sinn og margir
farnir að vinna að verkefnum
langt út fyrir sitt svæði. Eins
er fólk farið að skoða tækifæri
sem tengjast ekkert við það
samfélag sem það býr í frekar
en eitthvað annað samfélag.
Tökum sem dæmi að það er
ekkert í jarðvegi Hafnarfjarðar
frekar en einhvers annars

tækifærin séu alstaðar í ört
breytanlegum heimi.

Þetta viljum við gera með
því að halda áfram að styðja
við nýsköpunarfélagið Hvetj-
anda. Með því að aðstoða ungt
fólk sérstaklega við að stofna
fyrirtæki sem væri nýmæli.
Leita leiða til að efla og fjölga
rannsóknarstofnunum í sveit-
arfélaginu enn frekar, í sam-
vinnu við ríkið, innlenda og
erlenda háskóla, einkafyrir-
tæki og félög. Einnig með því
að kynna sveitarfélagið fyrir
smáum og stórum fyrirtækj-
um. Þessi atriði sem ég hef
talið hér upp er aðeins brot af
þeim aðgerðum sem við vilj-
um ráðast í til að bæjarfélagið
okkar og íbúarnir geti gripið
þau tækifæri sem gefast á
hverjum degi í ört breytan-
legum heimi.

Þú lesandi góður getur fylgt
okkur inn í framtíð tækifær-
anna og þannig stuðlað að því
að okkar stefnumál komist í
framkvæmd með því að
merkja x við B.

Björgmundur Örn Guð-
mundsson. Höfundur skipar
4. sæti á lista Framsóknar-
manna í Ísafjarðarbæ.

bæjarfélags sem skapaði skil-
yrði fyrir því að Latibær varð
þar til. Latibær var og er ein-
ungis hugmynd sem á sér enga
staðsetningu og gat því orðið
til hvar sem var.

Hlutverk okkar í Ísafjarð-
arbæ hlítur að vera það að
örva einstaklingana til fram-
kvæmda. Við verðum að út-
rýma þeim fórnalambahugs-
anahætti sem því miður ein-
kennir málflutning sumra í
bæjarfélaginu. Okkar framtíð
er ekki einhverjum að kenna
heldur okkar tækifæri. Með
framsýni, bjartsýni og kjarki
náum við árangri saman. Við
Framsóknarmenn teljum að

Björgmundur Örn
Guðmundsson.

Starfsfólk óskast
Símaverið ehf., fyrirtæki sem sérhæfir

sig í svar- og úthringiþjónustu.

Símaverið ehf., verður með starfsemi að
Pollgötu 2, 2. hæð til hægri. Starfsemi síma-
versins verður meðal annars:

· Annast símasvörun fyrir fyrirtæki.
· Símasala.
· Framkvæmd skoðanakannana.
· Önnur starfsemi þar sem öflugt síma-
  kerfi kemur að notun.
Við óskum eftir starfsfólki í nýstofnað

fyrirtæki.
Hæfniskröfur:
· Framúrskarandi þjónustulund.
· Miklir aðlögunarhæfileikar.
· Metnaður til að gera vel í starfi.
· Tölvuþekking er nauðsynleg.
Í umsókn skal koma fram lýsing á náms-

og starfsferli og nöfn og símanúmer með-
mælenda. Gætt verður fyllasta trúnaðar
varðandi allar umsóknir. Umsóknir skulu
berast á stafrænu formi á netfangið hagu@
netos.is. Skilafrestur umsókna er til og
með sunnudeginum 14. maí. Ef frekari
upplýsingar er óskað, hafið samband í
síma 861 0042 eða sendið fyrirspurn á
ofangreint netfang.
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1500-1600 manns á bílasýningu á Ísafirði
Stærsta Toyota bílasýning

sem haldin hefur verið á Vest-
fjörðum fór fram sl. laugar-
dag. Það var Bílatangi sem
stóð fyrir sýningunni í tilefni
15 ára afmælis fyrirtækisins.
„Sýningin gekk alveg rosa-
lega vel. Það mættu milli
1500-1600 manns og frágeng-
nar sölur voru á annan tug“,
segir Bergmann Ólafsson einn
eigenda Bílatanga. Sýningin
var í íþróttahúsinu á Torfnesi
og var ýmislegt í boði fyrir
gesti sem m.a. gæddu sér á
grilluðum pylsum og prufu-
keyrðu nýjustu Toyota bílana.

Úrval hjóla og tækja frá
Yamaha voru á staðnum og
tveir Lexus bílar, þ.á.m. RX
400 Hybrid bíllinn. Formúlu-
klúbbur Toyota var einnig á

svæðinu og bauðst fólki að
skrá sig í hann. Hverjum seld-
um bíl fylgdi helgarferð til
London og einnig fóru nöfn
allra sem prufukeyrðu í pott
og tveir heppnir voru dregnir
út og fengu líka helgarferð til
London. Það voru þau Sigurð-
ur Ástvaldsson og Guðríður
S. Matthíasdóttir og fær hvort
þeirra flug og gistingu fyrir
tvo.

Bílatangi er rótgróið bíla-
verkstæði á Ísafirði. Fyrirtæk-
ið var stofnað í kjölfar þess að
bílaverkstæðið Þór lagðist af
fyrir 15 árum. Bílatangi hefur
tvö bílaumboð á sínum snær-
um; Toyota og Suzuki. Þá hef-
ur Bílatangi opnað heimasíðu
á slóðinni bilatangi.is.

– gudrun@bb.is Mili 1500-1600 manns mættu á bílasýningu sem haldin var um helgina.

Úrval hjóla frá Yamaha voru á sýningunni.

Tilboð óskast!
Til sölu er fjölbýlishúsið Sætún 10-12 á

Suðureyri. Um er að ræða átta íbúðir sem
eru samtals 683m² að stærð auk sameign-
ar. Eignin er steinsteypt og var byggð árið
1977.

Tekið er við tilboðum og nánari upplýs-
ingar gefnar á Fasteignasölu Vestfjarða
og á eignir@fsv.is.

Tilboðum skal skila inn fyrir 20. maí 2006.
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mannlífiðmannlífið
Ábendingar um efni sendist                    til Thelmu

Hjaltadóttur, thelma@bb.is             sími 849 8699
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Í dag er miðvikudagurinn
10. maí,  131. dagur ársins 2006

Þennan dag árið1940 var breskt herlið sett á land í
Reykjavík. Allmargir Þjóðverjar voru handteknir, meðal
annars Gerlach ræðismaður. Í hernámsliði Breta voru

rúmlega 25 þúsund menn þegar mest var. Banda-
ríkjamenn tóku að sér hervernd landsins ásamt Bret-

um, 7. júlí 1941.

Þennan dag árið 1976 voru fjórmeningarnir sem setið
höfðu í gæsluvarðhaldi vegna rannsóknar Geirfinns-

málsins, flestir í 105 daga, látnir lausir. Þeir hlutu síðar
bætur fyrir varðhaldvistina.

Þennan dag árið 1990 fæddist stúlkubarn í Grímsey
en næstu sjö ár á undan höfðu aðeins fæðst drengir.

Heimild: Dagar Íslands. Jónas Ragnarsson tók saman.
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Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?Hvað er að frétta?   · Helga Margrét Marzellíusardóttir, yngsti frambjóðandinn í Ísafjarðarbæ

Á þessum degi fyrir 43 árumÁ þessum degi fyrir 43 árumÁ þessum degi fyrir 43 árumÁ þessum degi fyrir 43 árumÁ þessum degi fyrir 43 árum
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HelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðriðHelgarveðrið

Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:Horfur á föstudag:
Norðaustan 5-10 m/s og skýjað með köflum, en dálítil

él norðaustantil. Hiti 0-10 stig, mildast suðvestantil.
Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:Horfur á laugardag:

Norðaustan 5-10 m/s og skýjað með köflum, en dálítil
él norðaustantil. Hiti 0-10 stig, mildast suðvestantil.

Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:Horfur á sunnudag:
Austlæg átt og víða smáskúrir en þurrt norðvestan- og

vestanlands. Hiti breytist lítið.
Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:Horfur á mánudag:

Austlæg átt og víða smáskúrir en þurrt norðvestanlands.

SpurSpurSpurSpurSpurning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnarning vikunnar

Komu niðurstöður skoðanakönnunar Félagsvís-
indastofnunar um fylgi stjórnmálaflokkanna í

Ísafjarðarbæ þér á óvart?
Alls svöruðu 679. – Já sögðu 255 eða 38%

– Nei sögðu 424 eða 62%

Netspurningin er birt vikulega á bb.is og þar geta lesendur látið
skoðun sína í ljós. Niðurstöðurnar eru síðan birtar hér.
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„Engin lognmolla í kringum mig“
„Það er allt gott að frétta og bara gaman að vera yngsti frambjóðandinn í kosningunum. Allt
á fullu í undirbúningnum og nóg um að vera. Það var eiginlega aldrei planað að bjóða mig
fram til bæjarstjórnarkosninga en ég hef alltaf verið fylgjandi skoðunum Sjálfstæðisflokksins
svo þetta lá beinast við. Það var hringt í mig og ég beðin að vera með og ég sé ekki eftir því
að hafa slegið til. Þetta er búið að vera mjög spennandi og skemmtilegt. Ég hef lært mikið og
kynnst helling af skemmtilegu fólki. Kosningabaráttan leggst mjög vel í mig og ég efast ekki
um að framhaldið verði jafn stórskemmtilegt og það sem á undan er komið. Svo er ég líka að
fara í prófin hjá Menntaskólanum á Ísafirði þar sem ég er að klára annað árið mitt. Það er sko
engin lognmolla í kringum mig. Ég er líka í Tónlistarskólanum á Ísafirði og kem fram á tón-
leikum söngnemenda síðar í mánuðinum. Ég hef verið að læra söng síðan í 7. bekk og á
píanó frá því ég var sex ára gömul. Ég get því miður ekki verið eins mikið og ég vildi í TÍ en
þetta er aðaláhugamálið.“

Í dag hófust á Ísafirði viðræðufundir milli útvegsmanna
og sjómanna um kjör á síldveiðum í sumar, en samningar
eru lausir.

Í nótt lágu margir brezkir og þýzkir togarar inni á Dýra-
firði og Önundarfirði og 5 útlendir togarar komu inn til
Ísafjarðar, enda mun mjög slæmt veður úti á miðunum.

Snjór liggur niður í sjó síðan í páskahretinu á Önund-
arfirði og Súgandafirði og yfirleitt fyrir norðan Barða, en
lítið hefur snjóað á syðri fjörðunum.

Gæftir hafa verið með eindæmum slæmar á Vestfjörð-
um að undanförnu og ekki gefið á sjó meira en 2-3 daga
undanfarinn ½ mánuð a.m.k. ekki á norðanverðum Vest-
fjörðum.

Vestfirðingar ræða kjör

Ætla halda Íslandsmeistara-
titlinum næstu þrjú árin

Glímusveit íþróttafélagsins
Harðar á Ísafirði vann Íslands-
meistaratitilinn í unglinga-
flokki í sveitaglímu Íslands í
lok apríl. Glímumenn Harðar
unnu stórsigur á sveit HSK/
KR og fengu tólf vinninga
gegn fjórum hjá sameiginlegri
sveit Héraðssambandssins
Skarphéðins og KR-inga. KR
urðu Íslandsmeistarar í karla-
flokki. Harðarmenn tóku þátt
í fyrsta sinn í fyrra og urðu þá
í öðru sæti en það var í fyrsta
sinn sem lið frá Vestfjörðum
var skráð til keppni. Þessi
forna íþrótt hefur aukið mjög
fylgi sitt á norðanverðum
Vestfjörðum eftir að íþrótta-
félagið Hörður stofnaði
glímudeild á síðasta ári.

Bæjarins besta ræddi við
glímumenn Harðar um titilinn
og íþróttina. Sveitina skipa
þeir Magni Þór Annýjarson,
Stígur Berg Sophusson, Dan-
íel Þór Þorsteinsson, Steinar
Bjarki Marínósson og Auðunn
Jóhann Elvarsson.

Var alltaf markmiðið að
verða Íslandsmeistarar?

„Já, við tókum fyrst þátt í
sveitarglímunni í fyrra og urð-
um þá í öðru sæti. Við vorum
einum vinning frá því að vinna
titilinn í úrslitaglímunni. Nú
lögðum við upp með það frá
byrjun að vinna“, segir Stígur
Berg Sophusson.

– Hvernig vaknaði áhuginn
á glímunni til að byrja með?

„Mig langaði til að prófa að
glíma og bað Hermann Níels-
son um að kenna mér nokkur
brögð. Mér líkaði svo vel að
ég hélt áfram og fékk svo Stíg
með mér á æfingu og fljótlega
fylgdu fleiri félagar á eftir.
Það var fyrir næstum tveimur
árum“, segir Brynjólfur Rún-
arsson.

„Sumir halda að það sé
ekkert mál að glíma en þetta
er hátækniíþrótt. Oft hafa ein-
hverjir ætlað að sýna hversu
sterkir þeir væru og vilja prófa
að glíma við mann og svo
áður en þeir vita af liggja þeir
í gólfinu“, segir Stígur.

„Þetta er líka alveg hörku-
íþrótt. Maður kemur kófsveitt-
ur út af æfingum, þó að það
líti kannski ekki þannig út.
Maður reynir mjög mikið á
líkamann“, segir Auðunn.

Finnst ykkur vera vaxandi
áhugi fyrir glímu á Íslandi? Harðverjarnir ásamt forseta Íslands, hr. Ólafi Ragnari Grímssyni.

„Já“, segja þeir allir í kór.
„Ekki bara á Íslandi heldur

líka víða í heiminum. T.d. er
verið að fara að stofna glímu-
samband í Hollandi og haldnar
eru sýningar í Japan“, segir

20. maí verður endurvakin
glíman um Vestfjarðabeltið í
íþróttahúsinu á Torfnesi.
Vestfjarðabeltið er ægifögur
silfursmíð Helga Sigurgeirs-
sonar gullsmiðs sem gert var
um 1920 og var keppt um í
vel á annan áratug. Síðast var
keppt um beltið árið 1934 og
var Gísli Kristjánsson fyrrum
sundhallarforstjóri á Ísafirði
síðasta handhafi beltisins eftir
sigur í Vestfjarðaglímunni það
ár. Helstu glímumenn landsins

eru væntanlegir til Ísafjarðar
til að glíma á opnu mótið sem
haldið er samhliða Vestfjarða-
beltinu.

„Vestfjarðabeltið gleymdist
í mörg ár fyrr en núna fyrir
stuttu þegar það var grafið
upp. Margir hafa líkt því við
Grettisbeltið fræga en þó er
talið að það sé fallegri smíð“,
segir Stígur.

– Þið munuð þá keppa við
hvern annan um beltið, verður
þá ekki rígur á milli ykkar?

„Nei, bara svo lengi sem
beltið fer til einhvers okkar þá
erum við sáttir“, segir bros-
andi.

– Hvernig upplifun var það
að vinna Íslandsmeistaratit-

ilinn?
„Það var alveg magnað en

maður áttaði sig ekki á því
fyrst“, segir Stígur.

„Þetta var alveg geðveik til-
finning“, segir Brynjólfur.

„Þeir sem við vorum að
keppa á móti hafa æft glímu í
nokkur ár en ef við tökum
allar æfingarnar saman þá
erum við rétt búnir að æfa í
um hálft ár. Svo að við vorum
mjög hreyknir“, segir

– Er það Vestfirðingablóðið
sem gerir það að verkum að
þið eruð svona færir í glímu?

„Allavega eru Vestfirðingar
að koma sterkir inn“, segir

– Þið fóruð og heimsóttu
Ólaf Ragnar Grímsson forseta
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Stuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttirStuttar fréttir

Í heimsreisu með konunni Vor

Brennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mínBrennslan mín  · Kristján Freyr Halldórsson, vefverslunarstjóri Pennans ogÍsfirðingur

Safnplata Ragga föst í spilaranum
1. Hríslan og lækurinn

– Mugison og Rúna
Platan Söngur riddarans

kom út fyrir 5 árum síðan og
inniheldur lög við ljóð Páls
Ólafssonar. Öddi og Rúna
glöddu okkur Bryndísi konu
mína á brúðkaupsdaginn í
fyrra og fluttu þetta lag
ógleymanlega í kirkjunni.
Þessi plata er guðdómleg í
heild og ég hvet ykkur ein-
dregið til að kynna ykkur
hana. Fáið Jónas í Bókhlöð-
unni til að panta hana inn,
þetta er nefnilega svona
plata sem á heima í bókabúð-
um.

2. Ring of fire - Johnny Cash
Þetta lag í flutningi Smára

Karlssonar við undirleik Un-
aðsdalsmanna er algjör un-
aður. Ég er ekki í efa um
annað en að herra Cash legði
blessun sína yfir þessa út-
setningu væri hann á lífi.

3. Vina kom heim
– Raggi Bjarna

Sumarið 1996 þá tók ég
við stjórn plötubúðarinnar

Hljóma í Ljóninu hjá Heiðari,
þegar við Heiðar og Venni
vorum að breyta og mála
búðina þá var safnplatan með
Ragga föst í spilaranum. Það
var akkúrat þá sem ég ákvað
að vera eins og Raggi Bjarna
þegar ég yrði stór. Og ég er á
góðri leið með það, t.a.m.
byrjaði Raggi sem trommari
eins og ég, og ég er afbragðs-
söngvari og mun eflaust enda
ferilinn sem slíkur.

4. Pahavani – Hjálp-
ræðisher Helsinkis

Þetta lag er flutt af hjálp-
ræðisherskonum í Aki Kaur-
ismäki myndinni Mies vailla
menneisyyttä eða Maður án
fortíðar. Textinn án efa fullur
af finnsku raunsæi. Ég var
einu sinni í hljómsveit sem
spilaði finnskan tangó og þar
var þetta alltaf á prógramm-
inu. Mjög skemmtilegt.

5. Glæpur gegn ríkinu -
S.H.Draumur

Ég fer ekki ofan af því að
Gunnar Hjálmarsson (Dr.
Gunni) sé einn sá fremsti

lagasmiður sem Ísland hefur
alið. Oftast hefur hann hangið
í jaðrinum en poppað svo upp
með efni sem fallið hefur í
kramið hjá almenningi, s.s.
eins og UNUN og Abbababb.
Þetta lag er af plötunni Goð
sem er ein besta rokkplata sem
hefur komið út á Íslandi.

6. The Seeker - The Who
Allt frá því að Óli hótelstjóri

labbaði inn í fyrrnefnda
Hljóma og pantaði plötu með
Keith Moon trommara The
Who þá hef ég verið mikill
aðdáandi. Keith Moon var ægi-
legur galgopi og rosalegur
trommari, þ.e. áður en hann
dó. Lagið er algjör sleggja og
var m.a. spilað í myndinni
American beauty.
 

7. The lines you
amend - Sloan

Þessa hljómsveit sá ég í þætti
Skúla Helgasonar, Tíðarand-
anum árið 1992. Hún er frá
Halifax og hef ég fylgst vel
með henni æ síðan. Ég þarf að
fara flytja hana inn til Íslands,
það er víst mikil lenska í dag.

8. Orfeus og evridís - Megas
Megas er Jónas Hallgríms-

son okkar tíma. Svo kann hann
líka að búa til góða tónlist
sem rímar við lýríkina. Þetta
lag tók fyrrnefndur Dr.Gunni
á safnplötunni Megasarlög-
um, honum til heiðurs. Sú út-
gáfa er í miklu uppáhaldi hjá
mér.

9. Across the universe
- The Beatles

Ég var svo heppinn að Bítla-
safnið á vinylplötum var til á
mínu heimili þegar ég var að
alast upp. Þetta lag er af Let it
be og er í miklu uppáhaldi.
Ekki er síðri útgáfan með John
Lennon og David Bowie.

10. Heavy metal - Clap
your hands say yeah!

Hér er eitt ,,nýtt og ferskt”.
Þetta er band frá Brooklyn
sem spilaði hér á landi síðasta
haust. Ég stóð í röð fyrir utan
Nasa í frostinu í tvo tíma og
gafst upp á endanum. Hund-
fúlt. Ægilega hresst popp
samt, í anda Talking heads.

Extra nummer!
All those beautiful boys

- Reykjavík!
Nú leyfi ég mér að hugsa

sem svo að lesendur séu að
klappa og biðja um aukalag.
Við í hljómsveitinni Reyk-
javík! vorum að skrifa undir
samning við útgáfuna 12
Tóna og mun platan okkar
koma út nú í endaðan maí.
Við munum fylgja henni
eftir seinna í sumar og mun-
um þá vonandi halda góða
tónleika á Ísafirði. Við höfu-
m alltaf fengið frábærar við-
tökur þar, enda svo sem á
heimavelli.

Kristján Freyr
Halldórsson.

„Það eru svo margir staðir sem mig langar til
að ferðast til að það er erfitt að velja á milli. Mig
hefur alltaf langað til að ferðast til Brasilíu og
Mið-Ameríku. Ástæðan er að þar er flott fólk og
flott menning. Svo langar mig líka í heimsreisu
með konunni minni. Einfaldlega af því að hún er
svo yndisleg. Það er aldrei að vita nema ég láti
drauminn rætast og fari í þessar ferðir. En lík-
legasta draumaferðin sem rætist á næstunni er
að ég fari á Færeyska daga á Ólafsvík með
strákunum.“

Íslands á Bessastöðum, hvern-
ig var það?

„Það var mjög gaman. Hann
er fínn kall en máttlaus í hönd-
unum. Jón Birgir Valsson
handhafi Grettisbeltisins og
Eyþór Birgisson fyrrum
glímukóngur tóku nefnilega
smá forsetaglímu“, segir Stíg-
ur.

– Þjálfari ykkar er Hermann
Níelsson er hann vel að sér í
glímu?

„Hann er vel að sér í öllum
íþróttum og hann fékk verð-
laun á sveitaglímunni fyrir að
vera besti félagsmaðurinn“,
segir Stígur.

„Hann er búinn að kynna
íþróttina mjög vel og menn-
irnir fyrir sunnan sögðu að
það þyrfti mann eins og Her-
mann í hvert pláss á landinu“,
segir Auðunn.

„Það er erfitt að hrinda
svona að stað og allt sem hann
hefur gert fyrir okkur og litlu
krakkana sem nú eru byrjaðir
að æfa, hefur hann gert frítt“,
segir Stígur.

– Ætlið þið að hampa titlin-
um aftur að ári?

„Já við ætlum að halda titl-
inum næstu þrjú árin, eða þar
til við förum yfir í næsta flokk
og þá koma bara yngri Vest-
firðingar og halda titlinum í

þessum flokki“, segir Stígur
glottandi.

„Við viljum hvetja alla til
að prófa glímuna. Margir sem
mæta á eina æfingu fá strax
bakteríuna. En jafnvel þó það

gerist ekki þá er ráð að halda
áfram því það tekur smá tíma
að ná brögðunum sem til þarf.
Svo er það góð sjálfsvörn að
kunna að glíma. Ef maður kann
þessi brögð þá er ekki hægt að

ná taki á manni“, segir Bryn-
jólfur.

„Glíma er líka fyrir hvern
sem er, maður þarf ekki að
nautsterkur til þess að vera
góður í glímu“, segir Stígur

og félagar hans í glímusveit
Harðar eru sammála.

Áhugasömum er bent á
vefsíðu þeirra blogcentral.is/
hordur-glima.

– thelma@bb.is

Vilja flot-
bryggju
Hafnarstjórn Ísafjarðar-
bæjar leggur til að flot-
bryggja verði keypt af
Snarfara, félagi sportbáta-
eigenda í Reykjavík til
uppsetningar á Ísafirði. Á
fundi hafnarstjórnarinnar á
dögunum var tekið fyrir
erindi hafnarstjóra varð-
andi fyrirhuguð kaup. Lögð
var fram tillaga um að
kaupa bryggjuna enda er
gert ráð fyrir henni í fjár-
hagsáætlun. Hugmyndir
um kaup á sportbáta-
bryggju hafa staðið yfir í
nokkurn tíma. Bryggjan er
ætluð fyrir aðkomu
skemmtibáta og skútna og
á henni er rúm fyrir um tíu
báta.

Áframhald-
andi malarnám
Á fundi umhverfisnefndar
nýverið var lagður fram
samningur milli landeig-
enda í Efri og Neðri Engi-
dal og hinsvegar Úlfars
ehf. um malarnám í Langá
í Engidal. Einnig var lögð
fram tillaga að frágangi
svæðisins í verklok. Um-
hverfisnefnd telur sig geta
fallist á að teknir verði allt
að 40.000m³ úr Langá en
beinir samningagerðinni til
bæjarráðs og tekur fram
að í samningi verði m.a.
tekið á um frágang og
umgengni um námuna.

Á ráðstefnu
í Napolí
Ísafjarðarbær mun taka
þátt í ráðstefnu tileinkaðri
skemmtiferðaskipum og
ferjum sem haldin verður í
Napolí á suður Ítalíu dag-
ana 18-20 október. Ráð-
stefnan ber yfirskriftina
Seatrade Med Cruise &
Ferry convention. Á fundi
hafnarstjórnar fyrir stuttu
var tekið fyrir erindi hafn-
arstjóra vegna ráðstefn-
unnar og samþykkti stjórn-
in að taka þátt.

Gerist áskrifendur
í síma 456 4560

Nú er vor í lofti. Það er leysing í náttúrunni og það er einnig leysing
í andanum. Það eru forréttindi á koma á samkomu eins og í dag
í Krossinum og finna fyrir úthellingu anda Guðs.  Það eru vissulega
dýrmætar stundir og kenna okkur að ver þakklát fyrir það sem
Guð er að gera. Verkið er Guðs en ekki manna og ef Andi Guðs
innblæs ekki er til lítils barist. Guð er gjafari allra góðra gjafa.  Fólk
var að frelsast og tók grátandi á móti Guði sínum inn í sál sína.
Enn er Guð að starfa og Hann gerir ekki aðrar kröfur en að fá að
taka dauðann í lífi okkar og gefa okkur líf í staðinn. Það var efni
predikunarinnar í Krossinum í dag. Skipti á dauða og lífi, ja þvílíkt
og annað eins.  Hver býður betur – enginn! Guð er að verki í dag
með afli og af ástríðu. Það er eins og tíminn skammur.
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Hagnaður Orkubúsins
meiri en búist var við

Á aðalfundi Orkubús Vest-
fjarða hf. sem haldinn var ný-
lega kom í ljós að afkoma
þess var mun betri á síðasta
ári en áætlanir gerðu ráð fyrir.
Hagnaðurinn nam um 70
milljónum króna en á rekstr-
aráætlun var gert ráð fyrir 13
milljóna króna hagnaði. Eign-
ir fyrirtækisins í árslok 2005

voru 4.638 milljónir króna og
heildarskuldir 486 milljónir
kr. Eigið fé nam því alls 4.152
milljónum sem er um 89,5%
af heildarfjármagni.

Árið 2005 var fyrsta ár í
breyttu umhverfi eftir að ný
raforkulög tóku gildi. Sam-
keppni var hafin í sölu raf-
magns til stórra viðskiptavina,

þeir sem keyptu 100 KW eða
meira gátu skipt um orkusala
kysu þeir svo. Um 20 við-
skiptavinir Orkubús Vest-
fjarða uppfylltu þessi skilyrði
en enginn þeirra fór frá fyrir-
tækinu til annars orkusala.

Nokkrir aðilar utan veitu-
svæðis Orkubúsins leituðu
eftir orkukaupum en fyrirtæk-

ið gat ekki tekið þá í viðskipti
þar sem mest öll raforka sem
það hafði til ráðstöfunar var
seld. Samanburður við aðrar
orkuveitur sýnir að viðskipta-
vinir OV í þéttbýli hafa notið
lægsta raforkuverðs sem til
boða stendur í landinu og þeir
í dreifbýli búa við hagstæðasta
dreifbýlisverðið. Höfuðstöðvar Orkubús Vestfjarða hf., á Ísafirði.

Bílvelta í
Mjóafirði

Bílvelta varð í Ísafjarð-
ardjúpi á föstudag en öku-
maður sem var einn í bíln-
um slapp ómeiddur. Til-
kynning hafði borist til
Neyðarlínunnar um að
umferðarslys hefði orðið í
Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi,
nánar tiltekið inn að Botni
og voru lögreglumenn og
s júkraf lu tn ingamenn
sendir á vettvang. Öku-
maður hafði misst stjórn á
lítilli jeppabifreið í beygj-
unni við brúna yfir Botnsá
með þeim afleiðingum að
bifreiðin valt út af vegin-
um.

Ökumaður, sem var einn
í bílnum, komst af sjálfs-
dáðum úr bílflakinu og upp
á veginn þaðan sem veg-
farandi ók með hann að
næsta bæ. Maðurinn mun
ekki hafa slasast alvarlega.

– thelma@bb.is

Sjálfboðaliðar léku slasaða farþega
Viðamikil björgunaræfing var hald-

in á Ísafirði í lok síðustu viku en mark-
miðið var að þjálfa viðbragðsaðila í
landi takast á stórslys á sjó. Fjöldi
manns kom að æfingunni sem stóð
yfir á miðvikudag og fimmtudag. Sett
var á svið að stórt skemmtiferðaskip
væri í vanda. Æfingin var haldin í
tengslum við Nord red ráðstefnu sem
haldin verður í Reykjavík. Um var að
ræða skrifborðsæfingu en einnig héldu
björgunarsveitir á norðanverðum
Vestfjörðum halda æfingu við höfnina
á Ísafirði þar sem sjálfboðaliðar léku
slasaða farþega af skipinu.

Tilgangur æfingarinnar var að
reyna finna lausnir á hugsanlegum
vandamálum sem gætu komið upp ef
slys yrði á stóru skemmtiferðaskip í
nágrenni við Ísafjörð. Björgunaræfing
á þessum skala aldrei hafði aldrei verið
haldin á Ísafirði fyrr en talið er mjög
mikilvægt að vera viðbúinn slíkum
slysum vegna þeirra fjölda skemmti-
ferðaskipa sem eiga leið um hafsvæðið
í nágrenni við Ísafjörð.

– thelma@bb.is Einn hinna „slösuðu“ bíður eftir hjálp.

Konungur Svíþjóðar,
Karl Gústaf, fékk ísfirskt
fluguveiðihjól í afmælis-
gjöf þegar hann varð sex-
tugur þann 30. apríl. For-
seti Íslands, Ólafur Ragnar
Grímsson, gaf Svíakon-
ungi fluguveiðihjól og ís-
lenska veiðistöng í afmæl-
isgjöf.

Steingrímur Einarsson,
rennismiður og fiskeldis-
fræðingur hjá Rennex á
Ísafirði, hannaði hjólið
sem hefur verið í þróun í
þrjú ár. Ólafur Ragnar og
Dorrit Moussaieff forseta-
frú voru meðal gesta í af-
mæli konungsins. Fjöl-
breytt dagskrá var í tilefni
afmælisins.

– thelma@bb.is

Fékk ísfirskt
veiðihjól í

afmælisgjöf
Fjölmenni á opnunarhátíð D-listans

Götuhátíðarstemmning var
ríkjandi við á opnun kosninga-
miðstöðvar Sjálfstæðisflokksins
í Ísafjarðarbæ í Sjálfstæðishúsinu
á Ísafirði á laugardag og er talið
er að á fimmta hundrað manns
hafi tekið þátt í hátíðinni. Boðið
var upp á fjölbreytt skemmtiatriði
og meðal annars komu fram
Drengjakór MÍ, söngdúett Helgu
Margrétar og Dagnýjar og hljóm-
sveitin Apollo.

Frambjóðendur grilluðu fyrir
gesti og buðu upp á kaffi og með-
læti. Börnunum var boðið upp á
ís og blöðrur ásamt andlitsmáln-
ingu. Viðstaddir við opnunina
voru Einar K. Guðfinnsson sjáv-
arútvegsráðherra, Einar Oddur
Kristjánsson, alþingismaður og
Sturla Böðvarsson samgöngu-
ráðherra.

– thelma@bb.is
Ekki var annað að sjá en að Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra og Einar Kr. Guðfinnsson,
sjávarútvegsráðhera hafi skemmt sér vel á opnun kosningamiðstöðvar D-listans í Ísafjarðarbæ.
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